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Sammanfattning 
 

Ekologisk konsumtion blir allt mer framstående i dagens konsumtionssamhälle, då dess 

negativa påverkan på miljö, hälsa och arbetsförhållanden är klart mindre än den 

konventionella konsumtionens avtryck. Livsmedelskonsumtionen står för en fjärdedel 

av den klimatpåverkan svenska hushåll orsakar och även om medvetenheten kring detta 

ökat så saknar många människor idag fortfarande kunskap om hur stor negativ påverkan 

konsumtionen av livsmedel faktiskt har för vår planet. Bananer är en av de allra mest 

besprutade frukterna och Sverige är det land som konsumerar flest bananer per invånare 

av alla länder där bananer inte odlas. Bananer är även en av de varor där skillnaden 

mellan ekologisk och konventionell odling är som störst. 

Syftet med den här uppsatsen är att genom en kvantitativ undersökning ta reda på om 

livsmedelsbutiker bör fokusera på faktorerna miljö, hälsa och arbetsförhållanden i sin 

gröna marknadsföring för att öka försäljningen av ekologiska bananer. Det empiriska 

materialet har samlats in med hjälp av webbenkäter som skickats ut till en urvalsgrupp. 

Med hjälp av teorier inom grön marknadsföring, 4C-modellen och The Green Purchase 

Perception Matrix, har den insamlade empirin analyserats för att söka svar på om en 

ökad medvetenhet om faktorerna miljö, hälsa och arbetsförhållanden är viktiga för att få 

konsumenter att välja ekologiska bananer trots att de oftast är dyrare. 

Den slutsats vi drar är att medvetenhet om faktorerna miljö, hälsa och 

arbetsförhållanden är viktigt för att få konsumenter att välja ekologiska bananer. Vi har 

även funnit att kommunikationen mellan butiker och konsumenter är bristande vilket 

leder till att konsumenterna inte får den information som krävs för att öka deras 

medvetenhet kring ekologiska bananer. Av den anledningen anser vi att 

livsmedelsbutiker bör arbeta mer med grön marknadsföring, främst förbättra 

kommunikationen för att informationen ska nå ut till konsumenterna och därigenom 

kunna öka försäljningen av ekologiska bananer. 
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1. Inledning 
 

Människor idag ställer allt högre krav på sin tillvaro vilket avspeglar sig i ett 

konsumtionsmönster som ökar i raketfart. Jordens resurser överanvänds vilket leder till 

ökade utsläpp och gifter i naturen och konsekvenserna av detta visar sig mer och mer i 

form av miljö- och hälsoproblem. Livsmedelskonsumtionen står för en fjärdedel av den 

klimatpåverkan svenska hushåll orsakar och även om medvetenheten kring detta ökat så 

saknar många människor idag fortfarande kunskap om hur stor negativ påverkan 

konsumtionen av livsmedel faktiskt har för vår planet. Ekologisk konsumtion är ett väl 

debatterat ämne i dagens samhälle och ekologiskt producerade varor är ett klart bättre 

alternativ än konventionellt producerade varor i både miljö- och hälsoaspekt men även 

utifrån arbetsförhållanden. Många människor anser dock att ekologiska varor är för 

dyra eller saknar medvetenhet om hur mycket bättre de ekologiska varorna är, inom 

ovanstående aspekter, än de konventionella. Med nedanstående problembakgrund 

ämnar vi skapa en förståelse för vår studies valda problemområde vilket kommer att 

utmynna i studiens problemformulering samt dess syfte. 

 

1.1 Problembakgrund och diskussion 

1.1.1 Den ökade konsumtionens baksida 
 

Människor har länge debatterat om vad vår livsstil har för påverkan på miljön. Redan på 

1880-talet diskuterades industrialismens baksida, det reflekterades över hur 

människornas nya sätt att leva och konsumera inverkade på miljön och människors 

välbefinnande (Peattie, 1995, s. 4). I och med den tekniska utvecklingen som skett 

explosionsartat och att jordens befolkning under de fyra senaste decennierna har 

fördubblats, krävs det naturligtvis mer av jordens resurser för att tillfredsställa 

människornas allt mer omfattande krav och behov (Bonnedahl, 2012, s. 24).  
 

Människors ökade konsumtions- och produktionsmönster har enligt Naturvårdsverket 

(2013) lett till många av de stora miljöproblem som vi idag tampas med i samhället. Det 

handlar främst om klimatpåverkan och hur dagens resursanvändning ökar utsläpp av 

miljögifter vilket påverkar miljön i flera led, vid tillverkning, användning, återvinning 

och avfallshantering (Naturvårdsverket, 2013). Exempelvis har utsläppen av 

växthusgaser från svensk konsumtion ökat med 15 % mellan åren 1993-2010 

(Naturvårdsverket, 2013). Vidare skriver Naturvårdsverket (2013) att 

befolkningsökningen står för ungefär hälften av denna ökning men den kan 

huvudsakligen förklaras genom en ökad konsumtion där en allt större del handlar om 

importerade varor. Dessa beräkningar ämnar all påverkan som kommer från svensk 

konsumtion oavsett var i världen utsläppen sker (Naturvårdsverket, 2013). Utsläpp som 

kommer från svensk produktion från varor som går till export är inte inräknad 

(Naturvårdsverket, 2013).  
 

Ungefär en fjärdedel av den klimatpåverkan som svenska hushåll orsakar kommer från 

livsmedel (Livsmedelsverket, 2013). Att livsmedelskonsumtionen ökat och att det 

innebär negativa avtryck på miljön är många människor idag medvetna om. Studier 

visar att människor känner oro över detta och att de förändrar sitt levnadsmönster för att 

minska sitt eget avtryck (Mishra & Sharma, 2012, s. 35). En studie som är 
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sammanställd av Ekoweb (2014) talar för samma sak då den visar att försäljningen av 

ekologiska livsmedel i Sverige har ökat från 5,5 mkr/år 2008 till 7,8mkr/år 2013. Denna 

positiva ökning är ett steg i rätt riktning men tyvärr inte så stor som förväntat (Ekoweb, 

2014). De flesta människor är som tidigare nämnt medvetna om vad den ökade 

konsumtionen innebär men varför väljer inte fler de gröna alternativen? Kan det bero på 

att de flesta vet att den ökade livsmedelskonsumtionen är dålig för miljön men saknar 

medvetenhet om att det faktiskt går att göra skillnad genom att välja ekologiska 

produkter?  

1.1.2 Konventionell vs. Ekologisk konsumtion 
 

Genom att reflektera över sin konsumtion kan konsumenterna själva agera och bidra till 

att dessa utsläpp minskar. Bara inom denna del av den totala konsumtionen kan små 

förändringar i konsumenternas val av produkter göra skillnad. Ekologiskt producerade 

livsmedel har en mindre negativ inverkan på miljö och hälsa än vad konventionellt 

producerade livsmedel har, detta dels beroende av att kemiska bekämpningsmedel inte 

är tillåtet på ekologiska odlingar och jordbruk (Klimatmat, 2011). Björn Möllersten 

(2009, s. 73-75) skriver i sin rapport “Det saknade miljömålet” att kemiska 

bekämpningsmedel används för att skydda odlingarna mot skadedjur och organismer. 

Resterna av dessa kan dock leda till att redan efter 20-30 år är marken på de 

konventionella kemiskt besprutade odlingarna obrukbar då giftet lett till försämrad 

jordstruktur samt spridning av parasiter och sjukdomar (Möllersten, 2009, s. 73-75). 

Detta leder i sin tur till att regnskog skövlas för att anlägga nya plantager vilket har 

negativa konsekvenser för både djuren som lever där, då många av arterna redan är 

utrotningshotade, och hela ekosystemet (Möllersten, 2009, s. 73-75). Kemiska 

bekämpningsmedel orsakar även stora hälsoproblem hos de som arbetar på odlingar och 

plantage där det förekommer (Möllersten, 2009, s. 73-75). Även människor som lever 

och bor i närområden påverkas starkt av gifter som sprids. (Naturskyddsföreningen, 

2013)   
 

Möllersten (2009, s. 73-75) skriver att bananer är en av de allra mest besprutade 

frukterna och att Sverige är det land som konsumerar flest bananer per invånare av alla 

länder där bananer inte odlas. Bananer är även en av de varor där skillnaden mellan 

ekologisk och konventionell odling är som störst (Möllersten, 2009, s. 73-75). Testfakta 

(2013) gjorde ett test på ett antal olika banansorter för att analysera hur mycket 

bekämpningsmedel som finns i skalet och fruktköttet. Laboratoriet hittade 5 ämnen som 

är vad som kallas systematiska vilket innebär att de tas upp av hela frukten, alltså inte 

bara skalet (Testfakta, 2013). Provsvaren som Testfakta (2013) fick fram visade klart 

och tydligt att det finns gifter i fruktköttet hos flera av de olika banansorterna och 

svampmedlet imazalil är ett av ämnena. Imazalil är listat som cancerframkallande av 

amerikanska EPA (Environmental Health Agency), dock inte av EU (Testfakta, 2013). 

Testfakta (2013) skriver att ett litet barn på 10 kilo kan äta drygt 4 av dessa bananer per 

dag innan det kommer upp i EU:s gränsvärden för vad som är skadligt. Dessa 

beräkningar tar dock inte hänsyn till cocktaileffekten som Livsmedelsverket beskriver 

som de samverkanseffekter som uppstår när olika kemiska ämnen samverkar vilket kan 

leda till ännu större hälsofara än varje ämne gör för sig (Livsmedelsverket, 2011).  
 

Det är dock inte bara konsumenterna som köper och äter bananerna som utsätts för 

dessa kemikalier. Naturskyddsföreningen (2013) skriver att de som drabbas värst är de 

som arbetar på de konventionella plantagerna men även människor och djur som lever i 

närheten av dessa odlingar. Enligt Fairtradecenter (2014) besprutas plantagen både för 
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hand och med flygplan. När bananplantagen flygbesprutas hamnar inte allt 

bekämpningsmedel där det är tänkt. Gifterna regnar ner över arbetarna och deras 

bostäder som ofta ligger på eller nära plantagen (Fairtradecenter, 2014). Detta i 

kombination med att de ofta saknar skyddskläder, handskar och ansiktsmasker kan vara 

förödande för arbetarna (Fairtradecenter, 2014). Utöver detta växer varje bananstock 

inuti stora plastpåsar som är fyllda av bekämpningsmedel (Fairtradecenter, 2014). 

Daglig kontakt med de giftimpregnerade plastpåsarna kan orsaka nervskador hos 

arbetarna (Naturskyddsföreningen, 2013).  
 

I de ekologiska bananerna återfanns inga kemikalier i Testfaktas analys och detta är 

inget konstigt då det som vi tidigare skrivit inte är tillåtet att använda kemiska 

bekämpningsmedel på ekologiska bananplantager. Ekologiska bananer är ett bra 

alternativ både ur miljö-, hälso- och arbetssynpunkt. Så varför väljer då inte 

konsumenterna det ekologiska alternativet?  
 

Leire & Thidell (2005, s. 1065) menar att konsumenter ofta har svårt att se sambandet 

mellan grön konsumtion och vilken påverkan den har på miljön och hälsan och vill 

därför ha mer information än en märkning för att välja ekologiska produkter. Då det 

finns en ökad medvetenhet och vilja hos konsumenter idag att handla ekologiskt ställer 

det högre krav på livsmedelsproducenter och butiker att både erbjuda men även 

kommunicera om miljövänliga produkter till marknaden (Leire & Thidell, 2005, s. 

1065). Detta kan livsmedelsbutiker göra genom grön marknadsföring. Polonsky (1994, 

s. 1-2) beskriver grön marknadsföring som alla aktiviteter som är designade för att 

generera och underlätta något utbyte mellan företag och kund med syfte att 

tillfredsställa människors och samhällets behov samt tillfredsställa dessa behov med 

minimalt skadlig påverkan på den naturliga miljön. Butikerna måste först och främst se 

till att de ekologiska produkterna finns tillgängliga för konsumenterna men även 

informera om dessa genom en fungerande kommunikation (Lauterborn, 1990). Genom 

en grön marknadsföring kan butikerna öka konsumenternas kunskap om ekologiska 

produkter och vikten av dessa för att förtydliga sambandet mellan ekologiska varor och 

en positiv påverkan för miljön och hälsan (Leire & Thidell, 2005, s. 1066).   
 

1.1.3 Vem bär ansvaret? 
 

Är det enbart livsmedelsbutiker som bör influera konsumenter till att göra ekologiska 

val? Vi finner det här intressant att diskutera om vem som egentligen bär det främsta 

ansvaret för den ekologiska konsumtionen. Är det staten, producenterna, butikerna eller 

konsumenterna själva? Forskarnas åsikter skiljer sig åt och det pågår en ständig debatt 

kring ämnet. Rex och Baumann (2007, s. 574) menar att ansvaret ligger hos 

konsumenten själv, då alla ansvarar för sin konsumtion. Peattie et al. (2005, s. 367) 

hävdar däremot att det är inte är rätt av företagen eller butikerna att lägga allt ansvar på 

konsumenterna själva utan de menar att mer grön marknadsföring kan leda till större 

medvetenhet och vilja hos konsumenterna till att handla ekologiskt. Författarna anser 

vidare att företagen och butikerna måste guida konsumenterna mot en mer hållbar 

konsumtion. Hill (2001, s. 1506) menar att ansvaret även ligger på regeringen och 

samhället då de har möjlighet att upplysa och informera konsumenterna samt införa 

regler och koldioxidskatter för konventionella livsmedel. Su et al. (2012, s. 1389) anser 

dock att för mycket regleringar minskar företagens egna engagemang till att främja den 

ekologiska konsumtionen genom exempelvis grön marknadsföring. Söderbaum (2011, 
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s. 115) hävdar att ansvaret ligger på alla ovan nämnda aktörer då alla på sitt sätt kan 

bidra till en mer ekologisk konsumtion.  
 

Vi håller med Söderbaum (2011, s. 115) i det men anser även så som Sue et al. (2012, s. 

1389) och Peattie et al. (2005, s. 367) att butiker har en stor roll genom marknadsföring 

och produktplacering gällande de ekologiska produkterna. Genom marknadsföring kan 

butikerna öka medvetenheten hos konsumenterna gällande dessa varor. Vi väljer därför i 

vår studie att utgå från ett perspektiv där ansvaret ligger på butikerna. Studier visar på 

att kommunikationen mellan företag och konsumenter är bristfällig och att det ses som 

en stor anledning till varför konsumenter inte förstår innebörden fullt ut av att handla 

ekologiskt (Leire & Thidell, 2005, s. 1065). Denna insikt styrker vårt argument om att 

utgå från att butikerna är den ansvarande aktören i detta och den som kan göra störst 

skillnad för den ekologiska försäljningen. Så vad ska livsmedelsbutikerna då fokusera 

på kring de ekologiska produkterna för att öka försäljningen av dessa samt verkligen nå 

ut till konsumenterna?  
 

1.1.4 Kan priset överbryggas av andra faktorer? 
 

Kan medvetenhet om miljö, hälsa och arbetsförhållanden vara faktorer som skulle 

kunna få konsumenter att välja ekologiska varor trots att de ofta är dyrare än 

konventionella? Priset är enligt flera studier en avgörande faktor i mångas fall. Till 

exempel i en studie gjord av Mikaela Lönn (2003, s. 20) svarade 51 % av 

respondenterna att priset är en avgörande faktor då de väljer att inte handla ekologiskt. 

Även i rapporten “Kunskapsöversikt: Ekologiska livsmedel ur konsumentperspektiv 

som är sammanställd” av Oscar Alarik (2002, s. 18) på uppdrag av konsumentverket 

och bygger på tidigare svensk forskning inom området “konsumenter och ekologi” 

svarar majoriteten av de tillfrågade att priset är det största hindret för att handla 

ekologiskt. Ekologiska varor är oftast dyrare att producera vilket leder till att de hamnar 

på ett högre pris än konventionella varor även i butikerna. När det inte är möjligt att 

konkurrera genom ett lägre pris krävs det istället att butiken kan erbjuda ett mervärde. 

Normann & Ramirez (1994, s. 76) beskriver mervärde som någonting utöver själva 

produkten som gör att konsumenten känner sig villig att betala ett högre pris. Detta kan 

till exempel vara bättre kvalitet, större säkerhet, ökad meningsfullhet och en rad andra 

faktorer (Normann & Ramirez, 1995, s. 76).  
 

Som vi nämnt ovan kan ekologiska varor oftast inte konkurrera med konventionella 

varor i just priskategorin, vi anser dock att de istället kan erbjuda ett mervärde för 

konsumenten och vill därför söka förståelse för vad detta mervärde kan vara. Vi har av 

denna anledning valt att utgå från konsumenterna själva och utifrån dem vill vi 

undersöka om medvetenhet kring faktorerna miljö, hälsa och arbetsförhållanden kan få 

dem att välja en ekologisk produkt före en konventionell trots det ofta dyrare priset. 

Faktorerna miljö, hälsa och arbetsförhållanden har vi tidigare i problembakgrunden 

beskrivit nackdelarna kring gällande konventionell produktion av bananer då denna 

påverkar både miljön och arbetarna på plantagen negativt men även vår hälsa kan 

skadas då vi äter konventionella bananer eftersom de innehåller en hel del kemikalier, 

både i skalet och i fruktköttet. Vi tror därför att medvetenhet om just dessa tre faktorer 

kan påverka konsumenter till att välja det ekologiska alternativet och vill därav 

undersöka om så kan vara fallet.  
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1.2 Problemformulering 
 

Utifrån problembakgrunden har vi stött på många frågor gällande ekologisk konsumtion 

som kräver svar. Problemet vi lokaliserat och ovan beskrivit är alltså att det konsumeras 

för lite ekologiska livsmedel i jämförelse med konventionella. Det beror till största del 

på att ekologiska livsmedel är dyrare än konventionella men även att kommunikationen 

mellan livsmedelsbutikerna och konsumenterna är bristfällig. Därav vill vi undersöka 

om miljö, hälsa och arbetsförhållanden är faktorer som livsmedelsbutikerna genom grön 

marknadsföring borde förmedla för att få konsumenterna att välja de ekologiska 

alternativen trots att de oftast är dyrare. Detta vill vi göra genom att fråga 

konsumenterna själva om de anser att dessa faktorer är viktiga i deras val mellan 

ekologiska och konventionella produkter. Vi har valt att begränsa studien till en utvald 

produkt, bananer, då den varan konsumeras av många samt att det skiljer sig mycket i 

de negativa avtrycken på miljön mellan konventionella och ekologiska bananer. Detta 

diskuteras vidare under avsnittet avgränsningar.  

 

Vår fråga blir således: 
 

“Är medvetenhet om faktorerna miljö, hälsa och arbetsförhållanden viktigt för att 

konsumenterna ska välja ekologiska bananer?”  

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med den här uppsatsen är att genom en kvantitativ undersökning ta reda på om 

livsmedelsbutiker bör fokusera på faktorerna miljö, hälsa och arbetsförhållanden i sin 

gröna marknadsföring för att öka försäljningen av ekologiska bananer. Med hjälp av 

teorier inom grön marknadsföring, 4C-modellen och The Green Purchase Perception 

Matrix, kommer vi att analysera empirin vi samlat in genom en enkätundersökning för 

att söka svar på om medvetenhet om faktorerna miljö, hälsa och arbetsförhållanden är 

viktiga för att få konsumenter att välja ekologiska bananer trots att de oftast är dyrare.  

 

1.4 Avgränsningar och perspektiv 
 

Vi kommer utgå ifrån två teorier inom området grön marknadsföring, 

marknadsföringsmixens 4C-modell och The Green Purchase Perception Matrix. Då 

marknadsföring är ett brett ämne innehållande en mängd olika teorier valde vi att 

avgränsa vår studie till den del av marknadsföringen som vi ansåg var mest relevant för 

syftet med uppsatsen, grön marknadsföring. För att undersöka vilka faktorer som kan 

bidra till ökad försäljningen av ekologiska produkter anser vi att teorier från grön 

marknadsföring lämpar sig bra. Då det övergripande problemet blir alltför omfattande, 

att det säljs för lite ekologiska produkter och då det i stort handlar om heterogena 

produkter samt att varje konsument hanterar valet olika beroende på vilken produkt de 

köper, anser vi att det är mest relevant att bara undersöka en produkt. Av dessa 

anledningar väljer vi att avgränsa studien ytterligare till undersökning av ekologiska 

bananer. Skulle vi välja att analysera fler produkter blir skillnaden i faktorn 

arbetsförhållanden stor mellan de olika produktionsmetoderna, exempelvis skulle 

skillnaden i arbetsförhållandena vid produktionen av ekologiskt kontra konventionellt 
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ris kunna vara liten, medan skillnaden mellan konventionellt och ekologiskt odlade 

bananer är stor. Detta gäller också miljö- och hälsofaktorerna då det även här kan skilja 

sig markant i olika produktioner av ekologiska produkter.  
 

Vi har alltså valt att avgränsa oss till att undersöka vad som skulle kunna få 

konsumenter att handla ekologiska bananer. Valet av just bananer gjordes, som vi 

tidigare skrivit, av anledningarna att bananer är en produkt som många i Sverige 

konsumerar samt att det skiljer så mycket i det ekologiska avtrycket mellan ekologiska 

och konventionella bananer. I denna studie undersöker vi om medvetenhet om dessa 

faktorer; miljö, hälsa och arbetsförhållanden, kan få konsumenter att välja ekologiska 

bananer före konventionella bananer trots att priset är högre.  
 

Vi har valt att inte ta med priset som en av de faktorer som livsmedelsbutiker kan 

använda sig av i sin marknadsföring för att öka försäljningen. Generellt sett är priset 

högre på ekologiska produkter och vi vill hitta en väg runt faktorn pris och få kunderna 

att välja den ekologiska produkten ändå. Vi har av denna anledning valt ut de olika 

delarna av marknadsföringsmixens 4C-modell och The Green Purchase Perception 

Matrix att utgå ifrån när vi behandlar miljö, hälsa och arbetsförhållanden. Dessa delar är 

customer, cost, communication, convenience, degree of confidence och degree of 

compromise. 
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2. Metod 
 

I detta kapitel presenteras inledningsvis vår vetenskapliga huvudinriktning samt vårt 

angreppssätt och perspektiv. Vidare redogörs för valet av datainsamlingsteknik och 

valet av respondenter. Därefter beskrivs utformandet av vår enkät och hur den 

återkopplar till de valda teorierna samt distribution av enkäten, etiska aspekter och hur 

empirin kommer att bearbetas. Kapitlet avslutas med en förklaring om hur 

litteratursökningen av de valda teorierna gått till samt hur den kritiska granskningen av 

dessa utförts.  

 

2.1 Vetenskaplig huvudinriktning 
 

Enligt Patel & Davidsson (2003, s.26) finns två vetenskapliga huvudinriktningar, 

positivism och hermeneutik. Vilket av dessa som väljs har betydelse för 

förhållningssättet till det valda ämnet som undersöks och till de vetenskapliga slutsatser 

som dras (Patel & Davidsson, 2003,  s.26). 
 

Enligt Nationalencyklopedin (2008a) har positivismen sina rötter i empirisk och 

naturvetenskaplig tradition. Inriktningen har sin utgångspunkt i fysiken och inom denna 

undersöks kopplingar mellan observerbar faktisk data som baserats på sinnesupplevelser 

(Nationalencyklopedin, 2008a). Då positivism handlar om verklig fakta menar Patel & 

Davidsson (2003, s.26) att ett korrekt språk ska användas för att minimera tolkningar 

och nyanseringar. Inom positivismen förhåller sig forskarna neutralt för att vara så 

objektiva som möjligt (Patel & Davidsson 2003, s. 26-28). Positivismen används idag 

för att forska och tolka existerande forskning (Patel & Davidsson 2003, s. 26-28). 
 

Allwood & Erikson (1999, s. 75) skriver att hermeneutik är en gammal tolkningslära 

som användes redan under antika Grekland, Hermes gav dess namn och var den som 

tolkade gudarnas budskap innan den förmedlades till människan. Ordet kommer från 

”hermeneuein” som är synonymt med utlägga, uttrycka och översätta (Allwood & 

Erikson 1999, s. 75). Hermeneutik förklaras som motsatsen till positivismen och tolkar 

sin omgivning, dess syfte är att skapa förståelse till mänsklig existens (Patel & 

Davidsson 2003, s. 28-31). Andersen (1998, s. 193-194) menar att det finns en 

hermeneutisk cirkel som innebär att forskare måste skapa sig en förståelse om de olika 

delarna som finns i problemet samt skapa en växelverkan mellan delarna för att bygga 

upp en helhet. Patel & Davidsson (2003, s. 30) förklarar också att fullständig förståelse 

av omgivningen nås genom att forskaren pendlar mellan de olika delarna. Hermeneutik 

skapar förståelse för texter och mänskliga beteenden (Andersen 1994, s. 187). 

 

2.1.1 Val av vetenskaplig huvudinriktning 
 

Vi har anammat ett positivistiskt perspektiv i denna uppsats. För att besvara 

forskningsfrågan: “Är medvetenhet om faktorerna miljö, hälsa och arbetsförhållanden 

viktigt för att konsumenterna ska välja ekologiska bananer?”, valde vi att göra en 

observerbar enkätundersökning där vi samlar in faktiskt data baserad på 

konsumenternas upplevelser. Denna insamlingsmetod överensstämmer med vad 

positivism står för och av denna anledning valdes nämnd huvudinriktning. Även om vi i 
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nedanstående avsnitt 2.5, utformning av enkät och koppling till teorierna, indirekt ger en 

bild av att konventionella bananer är sämre än ekologiska bananer, anser vi att enkäten 

innehåller objektiva frågor med ett neutralt förhållningssätt. Vi har aktivt och 

kontinuerligt granskat vårt arbete för att personliga åsikter inte ska förekomma, i 

enlighet med positivismen. Vi ger respondenterna valet att helt hålla med eller helt och 

hållet ta avstånd till olika påståenden samt att vi själva analyserar materialet objektivt, 

vilket är av stor vikt inom positivismen. Vi menar därför att ett hermeneutiskt 

perspektiv inte passar in på vår studie då vi observerar och drar slutsatser kring ett 

avsmalnat ämne. Skulle vi antagit ett hermeneutiskt perspektiv skulle vi behövt skapa 

förståelse utifrån problemets alla sidor och slutligen bygga upp en helhetsbild. Detta 

perspektiv skulle exempelvis kunna vara mer berättigat ur livsmedelsbutikerna 

synvinkel. Vi ger dem en positivistisk bild av vad som kan bidra till att öka 

försäljningen av ekologiska bananer som de sedan anpassar och tolkar tillsammans med 

andra delar, slutligen bygger de upp en fungerande grön marknadsföring som i detta fall 

blir den hermeneutiska helheten. 

 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 
 

Vår forskningsprocess har antagit en deduktiv ansats. Bryman & Bell (2005, s. 23-25) 

beskriver att en deduktiv ansats utgår från de valda teorierna och därefter görs empiriska 

undersökningar. En vetenskaplig slutsats med deduktiv ansats görs genom att 

teorigrundande hypoteser om verkligheten testas (Johannessen & Tufte 2007, s. 33). 

Vidare förklarar Johannessen & Tufte (2007, s. 33) att ordet deduktion kommer från 

latinska deducera som betyder avleda, vilket innebär att generella påståenden och 

hypoteser slutligen leder fram till någonting konkret. Alternativet till att använda en 

deduktiv ansats är att anta en induktiv sådan. Patel & Davidsson (2003, s. 22) menar att 

induktion, också känd som upptäckandets väg, har grunden i verkligheten och i de 

observationer som görs. Utifrån verkligheten formas hypoteser och modeller och den 

induktiva metoden utmynnar i teorier (Patel & Davidsson 2003, s. 22). Den induktiva 

metoden har till syfte att genom slutledning hitta ett generellt samband utifrån flera 

enskilda fall (Nationalencyklopedin, 2008b).  
 

Vi inledde arbetet med att söka teorier inom grön marknadsföring och fann två lämpliga 

modeller; marknadsföringsmixens 4C-modell och The Green Purchase Perception 

Matrix. Marknadsföringsmixens 4C-modell är till viss del relaterad till 

relationsmarknadsföring men den delen av modellen kommer vi inte att belysa vidare. 

Vi utformade en enkätundersökning med utgångspunkt från de valda teorierna, dels för 

att det blir tydligare vad vi eftersöker men även för att återkopplingen till empirin blir 

mer följsam. Grönmo (2006, s. 44) förklarar att rörelsen från teori till empiri, en 

deduktiv ansats, byggs upp av metoder för problemformulering. Kort sammanfattat 

valde vi först ett intressant ämne att undersöka och därefter valde vi teorier som kunde 

relatera till detta. Tillsammans med vad vi ansåg viktigt att undersöka i ämnet och med 

de förutsättningar som teorierna förde med sig utformades problemformuleringen. Med 

fortsatt utgångspunkt i teorierna utformades sedan enkäten. Detta utförande går i linje 

med den deduktiva ansatsen. 

 

Författaren påpekar att det är en förutsättning att hitta en relevant teoretisk utgångspunkt 

när det studeras ett visst fenomen i enlighet med den deduktiva ansatsen (Grönmo, 

2006, s. 44). Vi anser att vi lyckats bra med detta då våra valda teorier innehåller delar 

som är viktiga att undersöka för att kunna besvara forskningsfrågan ”Är medvetenhet om 
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faktorerna miljö, hälsa och arbetsförhållanden viktigt för att få konsumenter att välja 

ekologiska bananer”. Vidare förklarar Grönmo (2006, s. 44) att den induktiva ansatsen, 

från empiri till teori, bygger på metoder för tolkning. Varför vi inte valt en induktiv 

ansats beror på att denna studie behandlar ett omdiskuterat ämne där flera teorier redan 

uppdagats. Vi vill inte skapa nya teorier utan undersöka redan befintliga. Förtydligat 

kommer vi i denna studie att utifrån två teorier formulera en problemställning för en 

empirisk undersökning och resultatet av denna tolkas samt analyseras i samma teorier 

vilket innebär att vi antagit en deduktiv ansats. 

 

2.3 Perspektiv 
 

Marknadsföring kan användas av företagen på en mängd olika sätt för att nå ut till 

konsumenterna, men för att verkligen få slagkraft i sin marknadsföringsstrategi måste 

företagen veta vad konsumenterna efterfrågar (Belz & Peattie, 2012, s. 31). Denna 

studie utförs genom ett kundorienterat perspektiv, vi gör en undersökning bland 

konsumenter via nätbaserade enkäter. När resultatet av empirianalysen och våra 

slutsatser presenteras görs detta dock ur ett säljorienterat perspektiv. Utifrån hur 

respondenterna ställer sig till påståendena i enkäten skapar vi oss en förståelse kring 

forskningsfrågan. Genom teorierna sorterar vi ut det viktigaste ur insamlad data och tar 

fram de faktorer som vi anser att livsmedelsbutiker bör fokusera på i sin gröna 

marknadsföring, detta för att nå ut till konsumenterna och slutligen öka försäljningen av 

den aktuella produkten. Således tar vi fram faktorer som kan vara behjälplig när 

livsmedelsbutikerna bygger upp en säljorienterad marknadsföringsstrategi genom att 

möta kundernas förväntningar och behov ur ett kundorienterat perspektiv. Förtydligat 

använder vi oss av kundorienterade teorier vid utförandet av undersökningen samt även 

vid analysen av empirin och slutligen presenteras våra vetenskapliga slutsatser i ett 

säljorienterat perspektiv. 

 

2.4 Val av datainsamlingsmetod 
 

För att undersöka om medvetenhet kring miljö, hälsa och arbetsförhållanden är faktorer 

som är viktiga för att konsumenterna ska välja ekologiska bananer har vi, som tidigare 

nämnt, valt att utgå från konsumenterna själva. Vi kommer att genomföra en kvantitativ 

enkätundersökning där vi frågar konsumenter om miljö- och hälsoaspekter samt 

arbetsförhållanden kring produktionen av bananer påverkar deras val mellan ekologiska 

och konventionella bananer. Bryman & Bell (2005, s. 161) menar att 

enkätundersökningar är ett av de vanligaste instrumenten för att samla in kvantitativ 

data på ett effektivt sätt. Vår undersökning utgår från ett konsumentperspektiv och vi 

ämnar undersöka om medvetenhet kring faktorerna miljö, hälsa och arbetsförhållanden 

kan få konsumenter att välja ekologiska bananer före konventionella. Av den 

anledningen anser vi att en enkätundersökning är den bästa metoden för vårt ändamål. 

Detta för att vi med hjälp av enkäter kan nå ut till ett betydligt större antal konsumenter 

än vad vi hade kunnat göra om vi valt att genomföra exempelvis intervjuer, vilket vi 

anser kan ge oss ett mer trovärdigt och användbart resultat. Enligt Bryman & Bell 

(2005, s. 162) är en annan fördel med enkätundersökningar att det både är mer kostnads- 

och tidseffektivt att administrera än vad exempelvis kvalitativa intervjuer är. Att 

enkätundersökningen anses vara mer tidseffektiv än kvalitativa metoder är ytterligare en 

anledning till detta val. 
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Dahmström (2011, s. 88) skriver att en annan fördel med enkäter är att det inte medför 

någon intervjuareffekt, vilket innebär att intervjuarens påverkan av respondenten 

elimineras. Författaren menar att detta är positivt då intervjuareffekten kan medföra en 

skevhet i resultatet (Dahmström, 2011, s. 88). Respondenten kan ge en mer positiv bild 

av sig själv under ett intervjumöte än vad denne skulle göra vid en enkätundersökning, 

eftersom personen hamnar i ett mer utsatt läge (Dahmström, 2011, s. 88). Bryman & 

Bell (2005, s. 162) kallar denna skevhet för social önskvärdhet. Vår studie behandlar ett 

relativt känsligt ämne gällande etik och moral då det handlar om en ekologisk produkt. 

Hade vi valt att göra intervjuer anser vi att risken hade varit stor att respondenterna velat 

ge en positiv bild av sig själv som kanske inte hade stämt helt överens med sanningen. 

Detta är ytterligare en anledning till att vi valt att samla in data genom en 

enkätundersökning.   
 

En nackdel med enkätundersökningar är att det är inte går att ställa uppföljningsfrågor 

och även att det är svårt att vara säker på att all information som eftersöks kommer med 

i svaren (Ejvegård, 1996, s. 58). Problemet med uppföljningsfrågor löser vi genom att 

ställa våra frågor på ett sätt som gör att vi får med all den information som är relevant 

för att besvara vår problemställning. Risken med att gå miste om viss information, 

bortfall, på grund av att respondenterna inte väljer att svara på en eller flera frågor anser 

vi oss minimera genom att tydligt beskriva vad meningen är med och vad enkäten 

handlar om. Vidare, för att motivera respondenten att svara, har frågorna formulerats så 

att respondenten inte ska uppfatta dem som irrelevanta eller intetsägande. Holme & 

Solvang, (1997, s. 173) menar att det är viktigt att motivera respondenterna till att svara 

på enkäten 

 

En annan nackdel som vi kan se med enkätundersökningar är att det inte på samma sätt 

är möjligt att klargöra eventuella funderingar kring frågorna. Bryman & Bell (2005, s. 

163) skriver att det av den anledningen är viktigt att de frågor som ställs är tydliga och 

därmed lämnar små utrymmen för oklarheter vilket kan leda till feltolkningar. Vi har 

noga tänkt igenom frågorna i vår enkät och även provat dem på utomstående i förväg 

för att se att inga misstolkningar uppstod. Bryman & Bell (2005, s. 191) kallar detta för 

pilotstudie. Vi lät 10 personer inom målgruppen genomföra enkäten och sedan 

återkoppla om vad de ansåg om utformandet av frågorna och dess kvalitet. Vi anser att 

detta var till stor hjälp då deltagarna kom med revideringar om hur vi kunde förtydliga 

en del av frågorna för att de inte skulle misstolkas eller för att respondenterna inte skulle 

känna sig tveksamma till hur de skulle svara. Till exempel den sista frågan i enkäten, 

där respondenterna ska rangordna fem påståenden i ordning av vilken de anser är 

viktigast först i deras val att köpa ekologiska bananer och minst viktig sist, var det flera 

av deltagarna som ansåg att det var lite otydligt hur de skulle svara. Detta ledde till att 

vi lade till en beskrivning i slutet av frågan om hur frågan besvaras. Beskrivningen har 

fungerat då ingen av respondenterna svarat “på fel sätt”. Det var även några av 

deltagarna som ansåg att två frågor var för lika varandra och att de inte förstod syftet 

med det, vilket vi tog till oss och formulerade om frågan så att endast en fråga täckte det 

vi ville få ut av de två tidigare frågorna. Genom att göra denna förändring förhindrade vi 

att respondenterna skulle se frågorna som irrelevanta och därmed tappa motivation till 

att fullfölja enkätundersökningen. 
 

För att ytterligare mana respondenterna till att vilja besvara och avsluta enkäten, lottade 

vi ut två presentkort á 100kr på valfri internetbutik bland de deltagare som ville ta del i 

utlottningen. Johansson Lindfors, (1993, s. 113) menar nämligen att möjligheten att 

vinna någonting kan motivera människor till att vilja deltaga i enkätundersökningar. 
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Även Dahmström (2005, s. 89) skriver att presenter eller belöningar är ett effektivt sätt 

att minska bortfall. Esaiasson et al. (2012, s. 239) skriver dock att en risk kan vara att 

svar som samlats in från respondenter som endast deltagit för att vara med i en 

utlottning kanske inte är lika genomtänkta som de hade varit om de deltagit vid fri vilja. 

Vi anser att denna risk inte är särskilt stor då enkäten behandlar ett sådant ämne som 

majoriteten i urvalet kan associera väldigt nära till samt att frågorna var ställda på ett 

enkelt och tydligt sätt för att minimera risken för misstolkning. Vi menar att fördelen 

med att fler väljer att delta, delvis på grund av utlottningen, är större än risken för 

mindre genomtänkta svar.  

 

2.5 Val av respondenter 
 

2.5.1 Population 
 

Johannessen & Tufte (2007, s. 132), skriver att en undersökningspopulation avser alla 

enheter som undersökningens resultat är giltig för. I de flesta fall är det inte praktiskt 

möjligt att undersöka varje enhet i en population utan då görs istället ett urval som får 

representera populationen (Bryman & Bell, 2005, s. 111). Författarna beskriver vidare 

två typer av urval, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. I ett sannolikhetsurval 

har urvalet gjorts på slumpmässig grund vilket betyder att varje enhet i populationen har 

haft samma chans att komma med i urvalet (Bryman & Bell 2005, s. 111). Ett icke-

sannolikhetsurval, menar Trost (2007, s. 30-31), innebär ett urval som valts ut på ett 

annat sätt än genom en slumpmässig urvalsteknik. I ett sådant urval har vissa enheter, 

till skillnad från i ett sannolikhetsurval, större chans än andra att komma med i urvalet 

(Trost, 2007,  s. 30-31). 
 

I vår studie har vi valt att begränsa vår population till barnfamiljer i Sverige. Vi ansåg 

att en avgränsning var nödvändig då urvalsprocessen och utformningen av 

undersökningen annars skulle ha blivit för komplex och tidskrävande. Avgränsningen 

till barnfamiljer i Sverige har vi dels gjort då vi ser att de flesta barnfamiljer köper 

bananer och vi anser att det vore intressant att få veta vilka faktorer de tycker är viktiga 

i valet mellan ekologiska och konventionella bananer. Ytterligare en anledning till 

denna avgränsning är att vi tycker det är särskilt intressant att undersöka vad föräldrar 

anser är viktiga faktorer för ekologisk handel, för att sedan se vad som kan öka 

försäljningen av ekologiska bananer, då deras tankar och principer ofta påverkar deras 

barn och hur de kommer att agera i framtiden. Är föräldrarna medvetna om 

konsekvenserna med sitt konsumerande tror vi att deras köpbeteende kan leda till en 

positiv spiral där kommande generationer föds in i den medvetenhet som många äldre i 

dagens samhälle möjligen inte har i samma utsträckning. Detta då ekologisk 

konsumtion och debatt i nutid florerat ytterligare tack vare nya rapporter om den 

konventionella konsumtionens baksida. Vi har även gjort denna avgränsning då vi 

genom en av oss författare har tillgång till ett stort antal barnfamiljer genom en 

föräldragrupp på Internet vilket förenklar vårt insamlande av empiri. 

 

2.5.2 Urval 
 

Vi har valt att använda oss av ett icke-sannolikhetsurval, ett bekvämlighetsurval. I ett 

bekvämlighetsurval består urvalsgruppen av personer som finns tillgängliga för 
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forskaren (Johannessen och Tufte (2007, s. 133). Nackdelen med ett sådant urval är 

enligt Bryman & Bell (2005, s. 125) att det inte går att generalisera till populationen 

utan resultatet är endast representativt för just urvalsgruppen. Vi anser dock att 

spridningen bland respondenterna i vår urvalsgrupp är så pass stor att resultatet ändå blir 

intressant och användbart för att fylla uppsatsens syfte. Urvalsgruppen vi valt att skicka 

ut enkäterna till är en föräldragrupp på Internet med 134 medlemmar. Gruppen är 

rikstäckande och medlemmarna är föräldrar till ett eller flera barn i olika åldrar samt 

bosatta på olika håll i Sverige. Vi anser av denna anledning att storleken på detta urval 

är tillräckligt trots användandet av bekvämlighetsurvalstekniken. Vi är dock medvetna 

om att ett sannolikhetsurval förmodligen hade gett ett mer representativt urval av 

populationen, men utifrån den tilldelade tidsramen för undersökningen anser vi att vi 

har gjort vårt bästa för att nå ett brett och varierat urval för vår population. Då en av 

författarna av denna studie är medlem i gruppen har vi stor access till respondenterna 

och vi anser att det kan vara till vår fördel att respondenterna känner till en av oss då det 

troligen kommer öka sannolikheten att de svarar på enkäten. Vi tror inte att det kommer 

att påverka svaren från respondenterna då enkäten är helt anonym och därför finns det 

ingen anledning för dem att försöka framstå som bättre inför oss.  

 

2.6 Utformning av enkät 
 

2.6.1 Allmänt om enkäten 
 

Enkätmallen finns bifogad i Appendix I, se denna vid eventuella funderingar gällande 

enkäten eller dess frågors utformning. 
 

Enkäten är gjord i ett program på Internet som heter SurveyMesh. I detta program kan 

användaren genom en mall göra enkäter snabbt och enkelt. Frågornas svarsalternativ 

kan utformas på olika sätt, till exempel fritext, flervalsfråga - ett svar, flervalsfråga - 

flera svar, rankning eller matris. SurveyMesh ger användaren möjlighet att analysera 

respondenternas svar med ett inbyggt analysverktyg vilket vi valt att använda oss av. 

Detta har gett oss tillgång till både realtal, det vill säga antal respondenter som valt ett 

visst svarsalternativ jämfört med antal respondenter som deltagit i 

enkätundersökningen, procenttal och cirkeldiagram. SurveyMesh tillåter även 

användaren av programmet att göra urvalsgrupper bland respondenter, till exempel 

utifrån faktorer som ålder, inkomst eller ett visst svarsalternativ. 
 

I utformningen av enkäten har vi huvudsakligen riktat in oss på de tre faktorerna vi 

främst vill undersöka vikten av; respondenternas medvetenhet kring miljö, hälsa och 

arbetsförhållanden. Vi har använt oss av de utvalda teoriernas, 4C-modellen och The 

Green Purchase Perception Matrix, olika delar för att dela in enkäten i kategorier och 

inom varje kategori ställs ett antal frågor som vi sedan kan analysera med hjälp av 

teorierna. Till största del har vi valt att använda oss av slutna frågor där frågorna främst 

är skrivna som påståenden som respondenterna får svara i vilken grad de håller med om 

att det påståendet stämmer för dem eller inte. Vi valde slutna frågor då det enligt Trost 

(2007, s. 74-75) kräver mindre ansträngning från respondenten vilket kan öka 

svarsfrekvensen då fler orkar svara på enkäten samt minska risken att en del frågor inte 

blir besvarade för att respondenterna inte kan utforma ett svar. I slutet av enkäten har vi 

dock valt att ta med en öppen fråga för att täcka in eventuella faktorer som vi själva inte 

tagit upp för att minska risken av att gå miste om värdefull information från 
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respondenterna. Vi har använt oss av en Likertskala som svarsalternativ för de slutna 

frågorna där vi valt att använda fem olika graderingar; håller helt och hållet med, håller 

delvis med, vet inte/ingen åsikt, tar delvis avstånd och tar helt och hållet avstånd. 

Bryman & Bell, (2005, s. 169-170) beskriver Likertskalan som en skala om 

representerar ett omfång mellan två extremer, exempelvis en skala mellan håller helt 

och hållet med och tar helt och hållet avstånd. Författarna menar att det ökar 

respondenternas frihet samt minskar risken att de blir styrda av för begränsade 

svarsalternativ (Bryman & Bell, 2005, s. 169-170). Detta sätt valde vi att använda då vi 

anser att svarsalternativen ja eller nej mest troligt inte täckt upp för det vi ville 

undersöka och även av den anledningen att Likertskalan ger ett bredare utrymme för 

respondenternas åsikter med då den innehåller fler svarsalternativ. 

 

2.6.2 Inledning på enkäten 
 

Enkäten börjar med en kort introduktionstext om vad enkäten kommer att behandla för 

att väcka respondenternas intresse och medvetenhet. Inledande består enkäten av 

allmänna frågor om ålder, inkomst och antal barn. I åldersfrågan har vi valt att ha ett 

åldersspann mellan 19-55+ år. Detta har vi gjort för att vi inte av misstag ska utesluta 

någon av respondenterna då spridningen av ålder i urvalsgruppen är stor och vi inte har 

full insikt i mellan vilka åldrar det finns i föräldragruppen. Vi vet dock att ingen är 

yngre än 19 så av den anledningen valde vi att börja vid 19 år. Vi ser det intressant att ta 

reda på om det kan finnas något samband åldersmässigt kring vilka som väljer att 

handla ekologiskt eller konventionellt samt om något samband uppstår i vilka faktorer 

som anses viktiga för respondenter i olika åldrar. Av samma anledning som den ovan 

har vi valt att ta med frågan om inkomst, för att leta mönster bland de som svarar och 

om det finns något samband med inkomsten. Frågan om antal barn valde vi främst för 

att försäkra oss om att alla som svarat på frågan har barn, även om urvalsgruppen är en 

föräldragrupp så anser vi att det ökar trovärdigheten på resultatet om det finns med svart 

på vitt att alla har svarat att de har barn. 

 

2.6.3 Tillgänglighet 
 

Frågorna på den andra sidan av enkäten utgår från kategorin tillgänglighet. Vi tar då 

först upp om respondenterna anser att det är lätt att hitta ekologiska bananer i 

livsmedelsbutiker generellt sett. Frågan därpå undersöker huruvida respondenterna 

anser att det är lätt att hitta de ekologiska bananerna i den butik de oftast handlar i. Vi 

finner det intressant att undersöka huruvida det upplevs lättare att hitta ekologiska 

bananer i den butik konsumenten oftast handlar i jämfört med en för denne ny butik. 

Det är dock viktigt att butikerna ser till att det är lätt för alla konsumenter att hitta de 

ekologiska produkterna, inte bara för stamkunderna. Efter detta följer två frågor om 

huruvida respondenterna handlar ekologiska bananer om möjligheten finns och om de 

skulle välja konventionella bananer om ekologiska inte skulle finnas tillgängliga.  

 

2.6.4 Grad av övertygelse 
 

Efter frågorna kring tillgänglighet kommer ett block med frågor utifrån kategorin grad 

av övertygelse. De tre första frågorna behandlar var och en av våra utvalda faktorer; 

arbetsförhållanden, miljö och hälsa. Här har vi valt att undersöka till vilken grad 
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konsumenterna håller med om ett visst påstående för att kontrollera deras grad av 

övertygelse om att ekologiska bananer är bättre än konventionella inom dessa faktorer. 

Efter det frågar vi vem eller vilka respondenterna anser har det främsta ansvaret för att 

influera till ekologisk konsumtion - konsumenten, producenterna, livsmedelsbutikerna 

eller staten/regeringen. Vi har själva tidigare skrivit att vi anser att ansvaret ligger på 

alla ovan nämnda aktörer men att vi anser att det främsta ansvaret ligger hos 

livsmedelsbutikerna. Vi är av åsikten att de kan påverka konsumenterna mest då det är 

dem som kommunicerar med konsumenterna sist i ledet, från produktion till köptillfälle. 

Vi vill av denna anledning undersöka hur konsumenterna själva ser det.  

 

2.6.5 Grad av kompromissvilja/Kostnad 
 

Vidare kommer vi till kategorin som vi har valt att kalla Grad av 

kompromissvilja/Kostnad. Här vill vi undersöka vilka faktorer respondenterna anser är 

värda att betala ett högre pris för, alltså kompromissa om priset för att värdet för 

respondenten blir större av en ekologisk produkt trots att den är dyrare. Vi frågar först 

om respondenterna är villiga att betala ett högre pris för att bananer inte ska vara 

kemiskt besprutade. Som tidigare tar vi även här upp var och en av de utvalda faktorer 

för sig för att se vad de som besvarar enkäten anser är värt att betala ett högre pris för - 

att arbetarna ska ha det bättre, sin egen hälsa och/eller för miljön. Vi ansåg även att det 

vore intressant att undersöka om respondenterna upplever att ekologiska bananer 

mognar snabbare, vilket de oftast gör då de inte är besprutade med kemiskt 

bekämpningsmedel. Vidare vill vi undersöka om de ändå anser att det är värt att betala 

mer för de ekologiska bananerna eller om den sämre hållbarheten kan vara en anledning 

till att de väljer bort dem. 

 

2.6.6 Kommunikation/Medvetenhet/Information 
 

I den sista kategorin tar vi upp frågor gällande 

kommunikation/medvetenhet/information. Vi vill här få bättre insikt om respondenternas 

medvetenhet och kunskap om ekologiska produkter, främst bananer. Vi börjar med två 

påståenden som behandlar vilken grad de anser sig ha kunskap om ekologiska produkter 

och mer specifikt om ekologiska bananer. Vi valde att behandla både ekologiska 

produkter generellt och bananer för att se om vi kunde finna något mönster om 

medvetenheten skiljer sig åt mellan dessa. Följande frågor behandlar respondenternas 

kunskap kring kemiskt bekämpningsmedel, huruvida de är medvetna om att det används 

på konventionella plantager och att medlet finns i både skal och fruktkött i de 

konventionella bananerna. Om de har insikt i att kemiskt bekämpningsmedel inte får 

användas på ekologiska plantager samt att det således inte finns några gifter i 

ekologiska bananer. Fortsättningsvis följer tre frågor om information och om 

respondenterna anser sig få tillräckligt med information om ekologiska bananer från 

staten, producenterna och livsmedelsbutikerna. Den sista frågan undersöker om de som 

svarar känner att de har för lite kunskap för att göra ett rättvist val mellan ekologiska 

och konventionella bananer. Alla dessa frågor bidrar till att vi får större insikt i om 

informationsbrist kan vara en anledning till att konsumenter inte väljer ekologiska 

bananer.  
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2.6.7 Enkätens avslut 
 

Enkäten avslutas initialt med en öppen fråga där respondenterna får fylla i om det är 

någon faktor utöver de som vi tagit upp i enkäten, det vill säga medvetenhet om miljö, 

hälsa och arbetsförhållanden, som skulle kunna få dem att köpa ekologiska bananer. 

Detta anser vi är intressant att fråga om då vi även kan lokalisera om det är några andra 

faktorer än de vi valt ut som respondenterna anser är viktiga och därmed nå ett ännu 

djupare resultat. Enligt Trost (2012, s. 74) kan en avslutande fråga av denna karaktär 

bidra med intressanta vinklar som forskaren kan använda vid analys och tolkning av 

insamlad data i relation till den teoretiska referensramen som enkäten bygger på. Allra 

sist har vi en fråga där respondenterna får rangordna några utvalda faktorer där de sätter 

den viktigaste först och den minst viktiga sist gällande vad de tror kan influera fler till 

att konsumera ekologiska bananer. Denna fråga har vi valt att ta med då vi finner det 

intressant och givande för studiens syfte att undersöka vilken av de angivna faktorerna 

som respondenterna anser är viktigast respektive minst viktig. Dock vill vi understryka 

att minst viktig inte behöver betyda att respondenterna anser att denna faktor inte är av 

betydelse utan enbart att de anser att de andra faktorerna är viktigare.  

 

2.7 Distribution av enkät 
 

Vi har valt att använda oss av webbenkäter då det både är tids- såväl som 

kostnadseffektivt att administrera dessa elektroniskt (Trost, 2012, s. 135). Vi anser även 

att genom att använda webbenkäter kan vi nå ett bredare urval än vad vi hade kunnat 

göra om vi till exempel delat ut enkäterna i fysisk miljö. Ytterligare anledningar till 

valet av elektronisk distribution är den miljövänliga aspekten, då inget papper går åt för 

utskrift av enkäterna, samt även att respondenterna kan välja att svara på enkäten när de 

själva vill utan tidspress.  
 

Vi använde, som ovan nämnt, programmet SurveyMesh för att konstruera enkäten och 

när denna var klar genererade programmet enkäten på en webbadress. Vi lade sedan in 

länken till webbsidan där enkäten fanns tillgänglig i vår urvalsgrupp, en föräldragrupp 

på Internet, den 22/4-14. I inlägget med den bifogade länken informerade vi 

respondenterna om syftet med studien och vad som gällde för enkäten utifrån 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer, mer om detta i avsnitt 2.8 Etiska aspekter. 

Enkäten fanns tillgänglig för respondenterna under en period på 5 dagar och vi gick med 

jämna mellanrum in i gruppen och kommenterade inlägget så att det hamnade längst 

upp i flödet på sidan för att risken att någon medlem skulle missa inlägget minskade. 

 

2.7.1 Bortfall 
 

Bortfall innebär att vissa personer som tillfrågas att delta i till exempel en 

enkätundersökning av olika skäl väljer att avstå eller att endast besvara delar av den 

(Holme & Solvang, 1997, s. 199). Bryman (2011, s. 192-193) påpekar att det är vanligt 

att enkätundersökningar drabbas av bortfall. Det kan bero på att stora delar av 

befolkningen förhåller sig skeptiska till olika sorters insamling av data då det kan göra 

intrång på deras integritet (Dahmström, 2005, s. 322). Detta belyser vi längre fram i 

uppsatsen under avsnitt 2.8 Etisk aspekter. Bryman (2011, s. 233) förklarar att det är 

troligt att bortfallet ökar om respondenterna måste bidra med många egna kommentarer 

och därför har vi valt att endast ha med en öppen fråga i slutet av enkäten. Det finns 
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både externa och interna bortfall. Externt bortfall är den grupp människor som helt 

avstår att besvara enkäten och internt bortfall handlar om att vissa frågor inte besvaras 

alls och därav inte kan analyseras eller vara en del av studien (Jacobsen, 2002, s. 356; 

Patel & Davidson, 2011, s. 132-133). Interna bortfall är minimerade i vår studie då vi 

använt oss av dataprogrammet SurveyMesh som gör att det är omöjligt att gå vidare i 

enkäten om inte den aktuella frågan besvaras först.  Vi är medvetna om att detta kan 

bidra till att vissa frågor besvaras utan närmare eftertanke av respondenterna och på så 

vis snedvrida resultatet. Vi ser dock att fördelen med detta val överväger nackdelen, då 

vi inte har incitament att tro att respondenten medvetet lämnar frågor obesvarade samt 

att svarsalternativet “vet ej/ingen åsikt” även finns till deras befogande. 

 

Alla sorters bortfall har en inverkan på studiens generaliserbarhet (Jacobsen, 2002, s. 

337). Med tanke på bortfall och att vi gjort ett bekämlighetsurval har vi i denna studie 

varit försiktiga med att generalisera resultaten. 
 

Då 95 av 134 respondenter, 70.1 %, besvarade enkäten var bortfallet relativt lågt, vilket 

enligt Mangione (1995, s. 60-61) kan anses vara ett bra resultat av en kvantitativ 

undersökning då en medverkan på 70-80 % anses vara bra och ett procenttal över 85% 

utmärkt. Vi tror att bortfallet till viss del berodde på att dessa personer inte var 

inloggade på föräldragruppens sida lika frekvent som de andra under svarsperioden. 

Vissa är inloggade ofta då de tycker det är intressant att diskutera sitt - samt ta del av 

andras föräldraskap, andra loggar bara in då det är någonting de vill fråga eller dela med 

sig av under barnens olika faser. Andra valde möjligen bort att besvara enkäten då de 

ansåg att det var fel forum att belysa ämnet om ekologisk konsumtion. Många skrev att 

de tyckte det var smidigt att besvara enkäten via Internet, dock måste vi ändå ta i 

beaktning att det utom vår vetskap kan ha förekommit tekniska problem som lett till 

bortfall. Exempelvis att nätuppkopplingen krånglat i samband med att enkäten skulle 

skickas in. 

2.8 Etiska aspekter 
 

Utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer informerade vi respondenterna om 

vad som gällde för vår undersökning innan de påbörjade denna. Dessa principer består 

av Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Ejlertsson, 2005, s. 30). Ejlertsson (2005, s. 30) menar att för att uppfylla 

informationskravet ska respondenterna informeras om vad dennes uppgift är, vad 

undersökningen syfte är samt att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas. 

Vidare beskriver författaren samtyckeskravet som att respondenten själv har rätt att 

bestämma över sin medverkan och att forskaren inte får utföra påtryckningar 

(Ejlertsson, 2005, s. 30). Ejlertsson (2005, s. 30) menar att konfidentialitetskravet bör 

uppfyllas och det innebär att inga personuppgifter får lagras för att utomstående kan ta 

del av dessa samt att respondenterna inte av obehöriga ska kunna identifieras. Slutligen 

tar Ejlertsson (2005, s. 30) upp nyttjandekravet vilket innebär att studiens insamlade 

uppgifter inte får användas i andra sammanhang än för undersökningen i fråga. 
 

I följebrevet (Appendix II) var vi tydliga med att informera om syftet med 

undersökningen och att respondenternas svar inte kommer att användas till någonting 

annat än till denna studie. Vi förklarade att de medverkandes svar behandlas 

konfidentiellt, att de genom att svara via webbenkäten är fullkomligt anonyma samt att 

det är högst frivilligt att deltaga. Deltagande respondenter fick valet att själva meddela 

om de ville medverka i utlottningen av två presentkort á 100 kr på valfri Internetbutik. I 
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detta läge fick respondenterna kommentera inlägget då deras namn kom att figurera till 

andras åskådan. Detta klargjordes dock i följebrevet och respondenterna fick, som 

tidigare skrivet, själva välja om de ville deltaga i utlottningen eller ej. Vi tror inte att 

någon respondent kände att dennes anonymitet begränsades på grund av detta då 

respondenternas enskilda svar på enkätens frågor inte gick att spåra, utan att namnet 

enbart behövdes för att vi skulle veta vilka som svarat på enkäten med syfte till 

utlottningen. Vi anser oss ha uppfyllt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer då vi 

i enlighet med ovanstående krav framställt webbenkäten samt följebrevet. 

 

2.9 Databerarbetning 
 

Vi har valt att använda oss av enkätverktyget SurveyMesh vid bearbetningen av 

studiens data. Vi kommer till största del redovisa vår insamlade data med procentsatser, 

cirkeldiagram samt medelvärde och utifrån detta dra slutsatser om resultatet. Detta val 

har vi gjort då vi anser att det är tillräckligt för att kunna dra slutsatser om 

respondenternas medvetenhet om våra tre faktorer; miljö, hälsa och arbetsförhållanden 

är viktiga i konsumenternas val mellan ekologiska och konventionella bananer. Vi 

kommer även att söka vissa samband mellan olika variabler som vi anser är intressanta 

för att fylla syftet med studien, att ta reda på om livsmedelsbutiker borde fokusera på 

faktorerna miljö, hälsa och arbetsförhållanden i sin gröna marknadsföring för att öka 

försäljningen av ekologiska bananer, och kommer då att använda oss av SurveyMeshs 

analysverktyg för att göra urvalsgrupper bland respondenterna och slutligen redovisa 

den informationen i löpande text samt procent- och realtal. 
 

SurveyMesh tillhandahåller oss med realtal, procenttal och cirkeldiagram. Vi har dock 

valt att stärka analysen av data genom att beräkna medelvärdet för varje fråga då det ger 

en ännu större trovärdighet i resultatet. Vid uträkning av medelvärdet har vi graderat 

svarsalternativen på detta sätt: 
 

Håller helt och hållet med = 5 

Håller delvis med = 4 

Vet ej/Ingen åsikt = 3 

Tar delvis avstånd = 2 

Tar helt och hållet avstånd = 1 

 

I själva uträkningen tar vi antalet personer som valt ett visst svarsalternativ och 

multiplicerar det med svarsalternativets gradering. Detta görs med alla svarsalternativ 

för den frågan och sedan adderas det multiplicerade värdena ihop och slutligen divideras 

detta med det totala antalet besvarade enkäter. Eftersom vi ger svarsalternativet “Vet 

inte/ingen åsikt” värdet 3 förhåller det sig neutralt. Värdena 4 och 5 står för ett positivt 

förhållningssätt till påståendet och värdena 1 och 2 menar att respondenten förhåller sig 

negativt till påståendet. Att räkna ut medelvärdet ger oss en indikator som underlättar 

analysen av empirin, vi kan se om respondenterna förhåller sig positiva eller negativa 

till olika påståenden. Vi får en överblick av resultaten och det blir tydligare att se 

samband mellan respondenters förhållningssätt till olika påståenden. Vi är medvetna om 

att medelvärdet 3 kan uppnås på olika sätt, exempelvis att hälften av respondenterna 

förhåller sig positiva och andra hälften förhåller sig negativa eller att ingen av 

respondenterna har någon åsikt/vet inte. Av den anledningen är det viktigt att vi har 

denna aspekt i åtanke när vi analyserar svaren. 
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2.10 Litteratursökning och källkritik av sekundärdata 
 

I detta avsnitt vill vi inledningsvis beskriva skillnaden mellan primärdata och 

sekundärdata. Primärdata är i vårt fall den data vi samlat in genom vår 

enkätundersökning. Denna data kommer inte från befintlig forskning och har därmed 

inte tidigare analyserats eller tolkats. Syftet med den data vi tagit fram är att kunna dra 

slutsatser om en ökad medvetenhet om faktorerna miljö, hälsa och arbetsförhållanden är 

viktig för att konsumenterna ska välja ekologiska bananer. 
 

Sekundärdata syftar istället till data som andra forskare tidigare tagit fram för andra 

ändamål än just vår specifika studie (Saunders et al., 2009, s. 256). Denna data har till 

skillnad från primärdata redan analyserats av andra forskare och sedan har vi i vår tur 

gjort ytterligare tolkningar av denna.  
 

Då vi utgår från en deduktiv ansats i denna studie, där vi använder teorier som 

utgångspunkt och sedan drar slutsatser kring vår insamlade data med hjälp av dem, har 

en omfattande litteratursökning utförts. Bryman (2011, s. 97-98) menar att 

litteraturgenomgången har stor relevans för hela uppsatsen, dels för att se vad tidigare 

forskare har funnit och kommit fram till, men även för att det skapar större trovärdighet 

i resultatet. Det är även av stor vikt att påvisa att studien inte endast upprepat vad 

tidigare forskare sagt, utan att författarna av studien kritiskt granskat och gjort sina egna 

tolkningar av tidigare undersökningar (Bryman, 2011, s. 97-98). Johansson Lindfors 

(1993, s. 87) menar att det är viktigt att vara källkritisk vid bedömning och värdering av 

källors trovärdighet att forskare bör vara kritiskt i sitt val av teorier i en undersökning. 

Nedan följer en beskrivning av litteratursökningen som genomförts inom studien samt 

källkritik till denna.  
 

Vi började vår litteratursökning med att söka bakgrundsinformation genom att läsa 

relevanta artiklar och böcker inom vårt valda område, grön marknadsföring, samt leta 

information på trovärdiga hemsidor på Internet. Detta gjorde vi då vi ville anamma en 

djupare insikt om vad grön marknadsföring är och även finna relevanta och tillförlitliga 

källor för vår studie.  Vi har bedömt att de hemsidor vi tagit med som källor i vår studie 

anses vara trovärdiga då de till största del är rapporter från olika organisationer och 

myndigheter. Vidare har vi även genom att gå tillbaka till grundkällan och kontrollera 

dess tillförlitlighet kunnat göra bedömningen att informationen på hemsidan är 

trovärdig. Vi insåg tidigt under vår litteratursökning att grön marknadsföring är ett brett 

ämnesområde så vi tvingades skala ner och avgränsa oss ännu mer än vad som från 

början var tänkt. Vi fann ett stort antal studier gjorda kring ekologisk märkning av 

produkter och även green washing. Vi ansåg att dessa områden redan är väl undersökta 

och valde av den anledningen att gå vår egen väg genom att undersöka om specifikt 

utvalda faktorer påverkar konsumenter till att handla ekologiskt genom grön 

marknadsföring. När vi kommit fram till både ett syfte och problemformulering som vi 

båda författare var nöjda med började vi undersöka vilka teorier som var relevanta för 

detta.  
 

Litteratursökningen har främst bestått av sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar 

och facklitteratur. Vetenskapliga artiklar har huvudsakligen funnits genom sökningar i 

Business Source Premier (EBSCO). Delvis har även Google Scholar använts när artiklar 

vi sökt i EBSCO inte kunnat hittas eller inte varit fullständiga. Vi har bedömt att artiklar 

funna genom Google Scholar är lämpliga då de lokaliserats i källförteckningar från 
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etablerade forskare. Vidare har vi använt oss av Universitetsbiblioteket i Umeås 

sökdatabas för ytterligare litteratursökning. De sökord som vi använt oss av är följande: 
 

Green marketing, Grön marknadsföring, Eco, Ekologiskt, Sustainability, Sustainable 

consumption, Ekologisk konsumtion, Konsumtionsbeteende, Sustainable Marketing mix, 

marknadsföringsmixen, 4C-modellen, The Green Purchase Perception Matrix  
 

Dessa ord har även kombinerats på olika sätt för att smalna av sökningarna. Ejvegård 

(1996, s. 59) beskriver principen av äkthet vilket är ett sätt att undersöka om källan är 

objektiv och således inte påverkad i någon riktning eller förfalskad. Genom att läsa en 

artikel som i sin tur hänvisar till en annan författare eller artikel har vi härletts till andra 

forskare och det har resulterat i att vi kunnat utgå från grundkällor i största möjliga 

utsträckning. Holme & Solvang (1997, s. 132-133) skriver att när exempelvis författare 

av facklitteratur tolkar en vetenskaplig artikel som är en primärkälla, finns det alltid en 

risk för att subjektiva tolkningar läggs till. Genom att vi så ofta som möjligt gått tillbaka 

till primärkällan har vi minskat risken att subjektiva tolkningar har förändrat 

informationen så som en sekundärkälla löper risk att göra. Då de vetenskapliga artiklar 

som vi använt oss av till största del har varit peer reviewed menar vi att referenslistorna 

i dessa artiklar är användbara som utgångspunkt för vidare litteratursökning. Att en 

artikel blivit peer reviewed innebär att den har blivit vetenskapligt granskad och kan 

således klassas som tillförlitlig. Vi anser av ovanstående anledningar att vår uppsats 

uppfyller principen av äkthet. Även principen om oberoende, som Ejvegård (1996, s. 

60) menar innebär att källan inte ska vara någon mellanhand, anser vi oss uppfylla till 

stor del i vår uppsats då vi i den mån det varit möjligt gått tillbaka till ursprungskällan. I 

vissa fall har det inte varit möjligt då ursprungskällan inte gått att finna och vi har gjort 

ett medvetet val i att då använda en andrahandskälla som refererar till ursprungskällan. 

Anledningen till detta val är att vi anser att betydelsen av det andrahandskällan bidrar 

med till vår studie har övervägt den möjliga risken av otillförlitlighet.   
 

I problembakgrunden har vi även använt oss av refererade företags- och 

myndighetsrapporter och artiklar från Livsmedelsverket, Naturskyddsföreningen, Fair 

Trade Center, Ekoweb och Naturvårdsverket. Dessa rapporter och artiklar har vi varit 

mer reserverade inför, då företagsrapporter ofta inte är helt objektiva i sitt syfte vilket 

Dahmström (2011, s. 420) menar kan påverka rapporten och resultatet av denna i 

felaktiga eller missvisande riktningar. Vi har av den anledningen tittat på hur dessa 

studier är genomförda samt undersökt om vetenskapliga artiklar eller andra studier inom 

samma område kommit fram till liknande resultat för att kontrollera och verifiera om 

dessa källor är tillförlitliga. Detta menar Dahmström (2011, s. 420) är ett godkänt sätt 

att kritiskt kontrollera källor och referenser. Då liknande resultat presenterats i rapporter 

av olika föreningar, nämnda ovan, gör vi ett antagande om att fynden är tillförlitliga. Vi 

vill dock åter igen poängtera att dessa källor inte använts i studiens teoretiska 

referensram utan enbart i problembakgrunden där vi belyser det väl debatterade ämnet 

ekologisk och konventionell konsumtion.  
 

Vid bedömningen av vilka vetenskapliga artiklar som var relevanta för vår studie 

började vi med att sortera de artiklar vi fann, genom de sökord som vi nämnt här ovan, 

utifrån relevans. Vidare fortsatte vi genom att läsa inledning och slutsatser, detta för att 

vi då kunde sortera bort många artiklar som inte tillförde något till vårt syfte med 

uppsatsen, att ta reda på om livsmedelsbutiker borde fokusera på faktorerna miljö, hälsa 

och arbetsförhållanden i sin gröna marknadsföring för att öka försäljningen av 

ekologiska bananer. Vi har även löpande under arbetets gång kompletterat litteraturen 
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med både vetenskapliga artiklar och facklitteratur. Den facklitteratur vi använt oss av är 

till stor del kurslitteratur vilket vi menar gör dem trovärdiga referenser då de valts ut till 

undervisning på Handelshögskolan vid Umeå Universitetet. Vi vill påpeka att teorierna 

hämtade från kurslitteratur främst behandlats för att stärka de valda huvudteorierna från 

vetenskapliga artiklar, vilka belyser marknadsföringsmixens 4C-modell samt The Green 

Purchase Perception Matrix, genom exempelvis definitioner av begrepp. All 

facklitteratur är skriven av väletablerade forskare inom sitt område vilket vi anser är 

tillförlitligt. Vi har även använt oss av facklitteratur snarare än vetenskapliga artiklar 

gällande detta kapitel om vetenskaplig metod. Detta av anledningen att metodologi är 

ett stort område som vetenskapliga artiklar har svårt att få med helheten av samt att det 

finns en sådan mängd etablerade metodologiböcker att vi ansåg det vara överflödigt att 

även referera till vetenskapliga artiklar i det avsnittet. I metodlitteraturen har vi funnit 

vägledning och stöd för att ta oss genom vår undersökning samt sökt förståelse inom 

forskningens framförande. Den har även hjälpt oss att kritiskt granska oss själva genom 

hela studien. Detta har lett till att vi gjort medvetna val vilket vi anser stärker studiens 

och dess resultats trovärdighet. 
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3. Teori 
 

I detta kapitel presenteras de teorier vi har valt att bygga upp vår teoretiska 

referensram utifrån. Vi kommer först att behandla Lauterborns 4C-modell vilken 

beskrivs som en ”grönare” och mer kundorienterad variant av marknadsföringsmixens 

4P:n. Vidare redogörs The Green Purchase Perception Matrix vilken beskriver vad det 

är som får en konsument att välja en viss produkt framför en annan ur ett ekologiskt 

perspektiv. Kapitlet avslutas med en sammanfattning och en diskussion om varför vi 

anser att dessa teorier bör utgöra grunden till vår studie samt en sammanfattande 

modell över vår teoretiska referensram. 

 

3.1 Teoretisk referensram 

3.1.1 4C-modellen 
 

För att positionera sig på marknaden kan företag använda sig av olika verktyg som 

sammanfattat brukar benämnas som en marknadsföringsmix (Kotler & Armstrong, 

2011, s. 51). Enligt Kotler & Armstrong (2011, s. 51) innefattar en marknadsföringsmix 

allt det som företag kan använda sig av för att öka efterfrågan på deras produkt. Vi har i 

denna studie valt att tillsammans med “The Green Purchase Perception Matrix” utgå 

ifrån 4C-modellen som är en vidareutveckling av 4P-matrisen. Rex & Baumann (2007, 

s. 572) beskriver Jerome McCarthys välkända marknadsföringsmix som även går under 

just namnet 4P-matrisen. Den består av en kombination av fyra faktorer vilka är 

produkt, pris, påverkan (promotion) och plats (Jobber & Fahy 2009, s. 9). 4C-modellen 

utgår istället från faktorerna customer, cost, covenience och communication, 

(Lauterborn, 1990). Dessa faktorer diskuteras vidare i nedanstående stycken.  
 

I 4P-matrisen är utgångspunkten säljorienterad och fokus ligger på produkten (Kotler & 

Armstrong, 2011, s. 51). För att marknadsföra produkten kan företag bland annat 

använda sig av dessa verktyg; varumärke, variation, paketering, design, kvalitet, 

egenskaper och tjänster (Kotler & Armstrong, 2011, s. 51). Pris är den faktor som 

genererar intäkter vilket innebär att företag måste vara tydliga med prissättningens mål. 

De kan till exempel använda sig av listpris, rabatter, kreditvillkor, betalningssätt och 

ersättningar för att påverka konsumenterna genom priset (Kotler & Armstrong, 2011, s. 

51). Kotler & Armstrong (2011, s. 51) menar också att företag kan påverka 

konsumenterna till köp genom PR, direkt marknadsföring och marknadsföring på 

Internet. Målet med det fjärde P:et, plats, är att produkten ska bli tillgänglig i rätt tid och 

i rätt kvantitet på rätt plats (Jobber & Fahy, 2009, s. 10).  
 

På senare år har en hel del kritik riktats mot 4P-matrisen. Yudelson (1999, s. 62) menar 

att 4P-matrisen tar upp vad marknadsförare gör mot konsumenten snarare än för denne. 

Detta är en grundläggande kritik mot teorin om de fyra P:na och även Robert 

Lauterborn (1990) anser att den representerar säljarens och inte köparens tankegångar 

varför han istället utvecklat en teori utifrån de 4 P:na som han valt att kalla 4C-

modellen. Istället för att utgå från en säljorienterad marknad som i 4P-matrisen tas det i 

denna modell en kundbaserad infallsvinkel (Belz & Peattie, 2012, s. 31). Dev & Schultz 

(2005) har även de gjort en modernare variant av 4P ur ett kundorienterat perspektiv. 

Deras modell kallas för SIVA och är en förkortning av solutions, information, value, 
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och access (Dev & Schultz, 2005). En modell som utgår från fyra olika frågor som 

konsumenter ställer sig inför ett köp eller under ett köp av produkter eller tjänster (Dev 

& Schultz 2005). Dessa frågor är fritt översatt: Hur löser jag mina problem? Vars kan 

jag lära mig mer om det? Vad är min totala uppoffring för att få tillgång till denna 

lösning? Var kan jag hitta den? Dev & Schultz frågeställningar går i linje med vad 

Lauterborn vill komma fram till i sin teoretiska modell. Lauterborn (1990) har bytt ut de 

4P:na; produkt, pris, plats och påverkan mot Customer, Cost, Convenience och 

Communication som vi fritt översatt till Konsumenter, Kostnader, Tillgänglighet och 

Kommunikation. Nedan följer en beskrivning av de olika kategorierna. 
 

Customer/Konsument 

Denna kategori motsvarar produkten i 4P-modellen-modellen men här fokuseras det 

istället på konsumentefterfrågan. Företagen måste undersöka vilka kunder eller vilken 

kundgrupp de ska sikta in sig mot och samtidigt ha i åtanke att fler potentiella kunder 

kan nås utöver den valda kundgruppen (Belz & Peattie, 2012, s. 31). De bör även ta 

reda på vad kunderna efterfrågar och förväntar sig av produkten eller tjänsten och skapa 

relationer med dessa (Belz & Peattie, 2012, s. 31). Lauterborn (1990) påpekar att 

företag endast kan sälja produkter och tjänster som efterfrågas av konsumenterna. När 

företagen positionerar sin produkt på marknaden måste de utgå ifrån hur kunderna 

värdesätter den och oavsett vilket av de fyra c:na som behandlas måste företagen agera 

från ett kundperspektiv (Belz & Peattie, 2012, s. 31). Dev & Schultz (2005) menar 

också att det under denna kategori är viktigt att klargöra vad konsumenterna vill, skapa 

lösningar på deras problem och inte bara sträva efter att sälja nästa storsäljande 

produkt/tjänst.   

Cost/Kostnader 

Belz & Peattie (2012, s. 31) menar att till skillnad från priset i 4P-modellen måste 

företagen ur 4C-modellens perspektiv förstå sig på konsumenternas kostnader för att 

möta deras behov. Företagen måste ta reda på vilket pris de kan sätta på produkten eller 

tjänsten. Detta görs genom att undersöka konsumenters betalningsvilja samt undersöka 

om det satta priset är överkomligt och i linje med målgruppens betalningsvilja (Belz & 

Peattie, 2012, s. 31). Vidare anser författarna att företaget måste undersöka om 

produkten eller tjänsten är vinstdrivande vid den prisnivå som kunderna är villiga att 

betala.  Belz & Peattie (2012, s. 31) menar att det måste klargöras vad den totala 

kostnaden för kunden blir vid inköpstillfället, där alla kostnader är med i analysen, 

eventuella skatter, tullavgifter, transportkostnader etc. jämfört med konkurrenternas 

priser. Detta lyfter även Dev & Schultz (2005) fram i sin del om konsumenternas värde, 

det vill säga att ta reda på vad konsumenterna är villiga att uppoffra för att få tillgång till 

lösningen. Kostnaden för konsumenten är inte densamma som priset företaget sätter på 

produkten eller tjänsten förklarar Lauterborn (1990). Vidare förklarar Lauterborn (1990) 

att företaget ska vara medveten om att priset i sig inte driver på försäljningen och att ett 

lågt pris i vissa fall kan skada produktens grundvärdering, tanken om att en billig 

produkt ska vara av sämre kvalitet kan dyka upp. Företaget bör av den anledningen 

kontrollera att kostnaden för produkten/tjänsten möter kundernas förväntningar (Belz & 

Peattie, 2012, s. 31). Dessutom, menar Lauterborn (1990), kan konsumenten ofta tänka 

sig betala ett högre pris för en produkt som ger konsumenten ett större värde än den 

specifika produkten i sig. Detta värde kan exempelvis vara att produkten är miljövänlig, 

att arbetsförhållandena för de som producerar den är rättvisa eller att produkten inte 

innehåller några kemikalier (Lauterborn, 1990). Värdet som konsumenterna upplever 
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efter att ha gjort sitt inköp är någonting som Dev & Schultz (2005) anser är av stor vikt 

för att konsumenterna ska köpa företagets produkter/tjänster igen.  

Convenience/Tillgänglighet 

I dagens samhälle är bekvämlighet viktigt och företagen får inte underskatta hur 

kunderna värdesätter olika bekvämlighetsaspekter (Belz & Peattie, 2012, s. 32). Denna 

kategori motsvarar plats i 4P-modellen, här ligger fokus på tillgänglighet och 

bekvämlighetsaspekter. Dev & Schultz (2005) är i deras avsnitt “access” också inne på 

att det ska vara lätt att hitta den produkt som efterfrågas för att göra köpet så bekvämt 

som möjligt. De menar också att det är viktigt att utnyttja Internet och andra moderna 

säljkanaler för att öka tillgängligheten. Vidare bör företagen lokalisera eventuella hinder 

som kunderna kan stöta på när de köper en vara eller tjänst och ska utföra köpprocessen, 

samt göra den enklare för konsumenten (Dev & Schultz 2005). Engel et al. (1995, s. 68) 

skriver om konsumenters beslutsfattande och om deras beteenden vid inköp av 

produkter eller tjänster vilket just köpprocessen handlar om. Under köpprocessen är det 

viktigt för företaget att ha en lättillgänglig och väl fungerande kundservice som hjälper 

kunderna vid eventuella funderingar (Engel et al., 1995, s. 68). Engel et al. (1995, s. 68) 

menar att producenterna måste överväga att sälja produkten/tjänsten på flera 

försäljningsställen och eventuellt använda en distributör för att öka möjligheten till 

försäljningen. Tillgängligheten för produkten som säljs är mycket viktig, finns den inte i 

sortimentet är det självklart omöjligt för konsumenten att köpa den (Lauterborn, 1990). 

Här är även produktplacering i butik, att det ska vara lätt för konsumenten att hitta den 

produkt som sökes, av stor vikt (Jobber & Fahy, 2009, s. 10).  

Communication/Kommunikation 

Denna del av 4C-modellen kan kopplas till det sista p:et som är påverkan. Belz & 

Peattie menar att företaget bör ha en kommunikationsplan, då det är viktigt att veta vad 

företaget står för och hur de vill kommunicera företagets image till konsumenterna 

(2012, s. 32). Vidare skriver författarna att för att kunderna ska bygga upp ett förtroende 

till företaget krävs en tydlig kommunikation och ett resonemang som når fram, med 

förtroende ökar sannolikt försäljningen (Belz & Peattie, 2012, s. 32).  Företaget ska öka 

förståelsen hos konsumenten om varför det lönar sig att göra affärer med detta företag 

(Belz & Peattie, 2012, s. 32). Lauterborn (1990) skriver att ett samspel mellan säljare 

och konsument är nödvändig för att företaget ska uppfylla konsumenternas behov. 

Företaget ska enligt Belz & Peattie (2012, s. 32) ha i åtanke att olika 

kommunikationskanaler, inte minst de snabba och effektiva inom social media, vilka 

kan utnyttjas i båda riktningar. Med detta menas att företaget inte bara når ut till 

konsumenterna utan också kan använda kommunikationskanalerna för 

informationshämtning, information vilken kan stärka relationen mellan företaget och 

konsumenten (Belz & Peattie, 2012, s. 32). Detta är helt i linje med vad Dev & Schultz 

(2005) belyser i sitt avsnitt om “information”, företagen bör lära sig mer om hur 

konsumenterna tar reda på hur de ska lösa sina problem. Genom att veta var dessa söker 

information är det lättare för företagen att synas och hjälpa konsumenterna att lösa dessa 

problem (Dev & Schultz 2005). 

 

I denna studie kommer vi att undersöka om medvetenhet kring miljö, hälsa och 

arbetsförhållanden är faktorer som kan få konsumenter att välja ekologiska bananer före 

konventionella trots att ekologiska bananer ofta är dyrare. Vi anser att 4C-modellen 

lämpar sig bättre än 4P-matrisen vid utförandet av denna undersökning. Detta för att 
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4C-modellen är kundorienterad och ett bra verktyg att koppla samman kundernas behov 

med företagens utbud av produkter och tjänster. Vi menar att denna teoretiska modell 

kan hjälpa oss att undersöka huruvida livsmedelsbutiker skall trycka på de tidigare 

nämnda faktorerna, miljö, hälsa och arbetsförhållanden, för att öka försäljningen av 

ekologiska bananer. 4C-modellen används ofta för att forma ett företags 

marknadsföringsstrategi. I vårt fall är grön marknadsföring en viktig del i 

livsmedelsbutikers strategi att sälja ekologiska bananer och 4C-modellen är mer 

applicerbar på grön marknadsföring vilket är ytterligare en anledning till varför vi valt 

att använda denna modell i vår teoretiska referensram.  

 

3.1.2 The Green Purchase Perception Matrix 
 

Bettman et al. (1998, s. 189-190) beskriver “trade off ” och menar att för alla enskilda 

val har konsumenter ett antal olika alternativ att välja på, det vill säga de måste göra en 

avvägning mellan olika alternativ för att nå ett slutgiltigt val. Exempelvis vid köp av 

bananer kan de antingen välja konventionella vilka ofta är billigare men har en stor 

negativ påverkan på miljö, hälsa och arbetsförhållanden; eller så kan de välja ekologiska 

där priset oftast ligger högre men de påverkar däremot inte miljö, hälsa och 

arbetsförhållanden negativt så som de konventionella gör. Jobber & Fahy, (2009, s. 61-

62) skriver att alternativen som konsumenten anser är acceptabla och därmed kan tänkas 

välja bland finns i dennes “evoked set”. Vidare menar författarna att konsumentens 

evoked set omfattar de alternativ som redan finns i dennes minne och att det är dessa 

samt de alternativ som finns tillgängliga för konsumenten vid köptillfället som valet 

kommer ske mellan (Jobber & Fahy, 2009, s. 61-62). Det viktiga för företaget blir då att 

implementera sin produkt i den potentiella konsumentens evoked set. Företaget måste 

även förstå konsumentens behov och önskemål för att säkerställa att just deras produkt 

uppfyller dessa behov och önskemål och därmed har den bästa möjliga chansen att bli 

vald utifrån konsumentens evoked set (Solomon et al., 2010, s. 334). Alla alternativen 

har olika egenskaper som lockar kunder vilket innebär att alla människor inte gör 

samma avvägning i en valsituation då denna avvägning avgörs utifrån den specifika 

personens preferenser och värderingar (Bettman et al., 1998, s.189-190). Keller (2009, 

s.142) menar att det av den anledningen är avgörande för företag att förstå 

konsumentens behov och beteende. Allmän teori om konsumenters val anger att attribut 

som ingår i ett urval varierar beroende på de potentiella konsekvenserna, lämpligheten 

för konsumenten och viljan hos konsumenten att göra en avvägning mellan de olika 

attributen (Bettman et al., 1998, s. 189-190).  
 

Peattie (2001, s. 138-140) beskriver i sin artikel “Towards sustainability: The third age 

of green marketing” en teori för att söka mer förståelse om det han kallar för “grön 

konsumtion” och vad det är som får en konsument att välja en viss vara över en annan. 

Denna teori benämner Peattie (2001, s. 138-140) som “The Green Purchase Perception 

Matrix” och den handlar om konsumenters grad av övertygelse och kompromissvilja. 

Denna uppfattning bygger på Kardashs (1976) observation att alla konsumenter är 

potentiellt gröna konsumenter då han såg att om två produkter är identiska på alla sätt 

utom ett, att den ena av dem var mindre skadlig för miljön, så skulle de flesta 

konsumenter välja den minst skadliga produkten (McDonald and Oates, 2006, s . 159).  
 

Enligt Peattie (2001, s. 138-139) är det i huvudsak dessa två variabler, grad av 

övertygelse och grad av kompromissvilja, som har betydelse i konsumentens val mellan 

en ekologisk och en konventionell vara. Författaren menar att konsumentens grad av 
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övertygelse “degree of confidence” avser hur stort förtroende konsumenterna har för 

företagets gröna produkt eller marknadsföring, i vilken utsträckning konsumenten 

förlitar sig på att informationen kring varan är sann. Vidare menar Peattie (2001, s. 138-

139) att konsumentens grad av kompromissvilja handlar om att konsumenten ofta 

hamnar i ett läge då den måste kompromissa när den ska köpa en ekologisk vara. Det 

kan handla om ett högre pris, lägre teknisk prestanda i utbyte mot förbättrad 

miljöprestanda (exempelvis gröna rengöringsprodukter) eller ett inte lika tilltalande 

yttre på produkten. Konsumentens grad av kompromissvilja styrs av en rad faktorer och 

kan till exempel vara miljömedvetenhet och oro, produkternas tillgänglighet eller de 

upplevda kostnaderna (Peattie, 2001, s. 138-139).  I en undersökning om den gröna 

köpavsikten hos kinesiska konsumenter i Taiwan gjordes upptäckten att graden av 

övertygelse påverkar konsumentens gröna köpavsikt positivt medan graden av 

kompromissvilja påverkar den negativt (Tan, 2011, s. 17).  
 

Peattie (2001, s. 138-139) anser att en viktigt men dock ofta förbisedd faktor som är 

avgörande för om konsumenten kommer acceptera att behöva göra ett val och 

kompromissa är just att de måste ha förtroende för att de miljömässiga delarna verkligen 

är så stora som de framstår som. Detta menar Peattie (2001, s. 138-139) beror på att 

konsumenten vill vara säker på att det verkligen finns ett miljörelaterat problem 

involverat i produkten som de väljer bort, att produkten har en förbättrad ekologisk 

prestanda än andra liknande produkter, och att konsumtion av produkten kommer att 

göra en positiv miljö- eller hälsorelaterad skillnad. Tyvärr är det ofta just i 

förtroendebiten kring företags gröna marknadsföring som det brister skriver Peattie 

(2001, s. 138-139). Konsumenter har över lag inte en hög grad av övertygelse att 

produkterna verkligen är så gröna som företagen bakom dem försöker få det att framstå 

som (Peattie, 2001, s. 138-139).  
 

Denna teori syftar till att förstå själva kontexten i köpsituationen istället för att försöka 

förstå sig på konsumentens beteende. Peattie (2001, s. 138-139) menar att denna teori 

kan hjälpa företagen att själva marknadsföra sig genom att minska den upplevda 

kompromissviljan och öka graden av övertygelse.  

  

Figur 1: The Green Purchase Perception Matrix (Peattie, 2001, s. 138-139) 
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Figur 1 är en matris som delar in köp i olika kategorier utifrån konsumentens grad av 

övertygelse och grad av kompromissvilja. Produkter som ger så kallade “Win-Win 

Purchases” genom att erbjuda distinkta miljöfördelar utan att konsumenten behöver 

göra en stor uppoffring genom kompromiss har goda chanser att lyckas bra på 

marknaden. Dessa köp hamnar längst upp till höger i figur 1 där graden av övertygelse 

är hög och kompromissviljan låg. Även produkter där den tekniska prestandan är hög 

samtidigt som konsumenten har chans att spara pengar, det som Peattie (2001, s. 138-

139) kallar för “Why Not? Purchases”, hittar snabbt marknadsacceptans trots att 

miljöfördelarna oftast endast är marginella. “Why Not? Purchases” hamnar längst ner 

till höger i matrisen där både graden av övertygelse och graden av kompromissvilja är 

låg. När det kommer till “Feelgood Purchases” där graden av övertygelse är hög och 

även så graden av kompromissvilja måste företagen lyckas med att ingjuta ett stort 

förtroende hos sina konsumenter för att de ska känna att det är värt uppoffringarna de 

måste göra. Dessa köp hamnar längst upp till vänster i figur 1. “Why Bother? 

Purchases” hamnar längst ner till vänster i figur 1 och kräver stora uppoffringar genom 

kompromisser av konsumenterna men inger inte en hög grad av övertygelse att 

produkten verkligen är bättre för miljön än en annan. Dessa menar Peattie (2011, s. 138-

139) har små chanser att lyckas på marknaden. 

 

McDonald & Oates (2006, s. 159) anser att marknadsföringsstrategier kan utformas 

genom identifieringar av olika köp på det här sättet, exempelvis genom att använda 

marknadskommunikation för att öka graden av övertygelse. Detta genom att betona 

skillnaden för vad en viss produkt kan göra för miljön eller minska konsumenternas 

känsla av att behöva kompromissa (McDonald & Oates, 2006, s. 159). Peattie (1999, s. 

141-142) tar i artikeln “Trappings versus substance in the greening of marketing 

planning” även upp Amyx et al. (1994) tidigare forskning som visar att kunskap om 

miljön kan ses som en trolig faktor till att konsumera ekologiskt. Vermeir & Verbeke 

(2006, s. 188) argumenterar även dem om att kunskap kan vara en faktor som i positiv 

bemärkelse ökar viljan att konsumera hållbart då den ökar graden av övertygelse hos 

konsumenten. 

 

3.2 Teoretisk sammanfattning och tillämpningssätt 
 

I denna studie använder vi oss som vi tidigare skrivit av två teorier inom grön 

marknadsföring, 4C-modellen och The Green Purchase Perception Matrix. Båda 

modellerna är användbara för att bygga upp eller analysera marknadsföringsstrategier 

utifrån ett grönt perspektiv, vilket innebär den delen av marknadsföringen som är riktad 

mot försäljning av ekologiska och miljövänliga produkter.  
 

Vi bygger enkätundersökningen på de olika delarna i varje teori. Tillgänglighet, 

kommunikation och kundens totala kostnad analyseras genom 4c-modellen, grad av 

kompromissvilja och grad av övertygelse analyseras genom The Green Purchase 

Perception Matrix. Eftersom marknadsföring är så brett och då det finns många 

komponenter som är viktiga för konsumenterna i valet av produkter, valde vi att endast 

undersöka huruvida medvetenhet om faktorerna miljö, hälsa och arbetsförhållanden är 

viktiga faktorer i valet av produkter. Detta val gjordes även av den anledningen att dessa 

tre faktorer är omdiskuterade inom området ekologiska bananer och direkt berörs vid 

förändringar inom försäljningsmängden av dessa.  
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Då vi i vår studie utgått från konsumenterna behövde vi kundorienterade teorier, detta 

underlättade processen för teoriinsamling då vi direkt kunde utesluta teorier vi ansåg 

hade fel perspektiv. När vi valt teorier utgår vi från dessa för att lokalisera 

forskningsfrågan och utforma den kvantitativa undersökningen, vidare tolkas det 

empiriska resultatet med hjälp av de valda modellerna för att avslutningsvis komma 

fram till vetenskapliga slutsatser. När vi analyserar empirin tolkar vi konsumenternas 

svar och applicerar dessa mot teorierna. För att göra bilden av hur vi kommer tillämpa 

dessa teorier tydligare har vi skapat en egen modell som illustrerar vårt 

tillvägagångssätt. Modellen förklaras i nästa avsnitt. 

 

3.2.1 Vår teoretiska modell 
 

 
Figur 2: Framtagen teoretisk modell 

Vi kommer att utgå från kunden vilket är ett av de 4 C:na för att undersöka de tre andra 

C:na; kostnad, tillgänglighet och kommunikation. Vi anser att information om vad 

konsumenterna tycker om tillgängligheten på ekologiska bananer idag är intressant, då 

tillgängligheten är en avgörande faktor till om konsumenterna ens har möjlighet att 

köpa ekologiska bananer. Om tillgängligheten är låg är det i den änden butikerna måste 

börja. Kostnad ämnar vi undersöka genom att fråga konsumenterna om de är villiga att 

betala ett högre pris för ekologiska bananer, alltså om de finner ett värde i att ekologisk 

konsumtion innebär en förbättring inom miljö, hälsa och arbetsförhållanden jämfört 

med konventionell konsumtion.  

Kommunikation undersöker vi genom att ta reda på konsumenternas medvetenhet och 

om de själva anser att de får tillräckligt med information från livsmedelsbutiker om 

ekologiska bananer. Vi skrev tidigare om Vermeir & Verbeke (2006, s. 188) som menar 

att en ökad kunskap om miljön även kan öka konsumentens vilja att handla ekologiskt. 

Kommunikation och information från butikerna till konsumenterna angående skillnad 
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mellan ekologiska och konventionella bananer anser vi är en av livsmedelsbutikernas 

bästa chanser att influera kunderna till att handla ekologiskt och därför är det av stor 

vikt för oss att undersöka hur detta fungerar idag så att vi kan diskutera hur det kan 

förbättras. 

Genom att undersöka hur konsumenterna ser på de tre ovan beskrivna C:na vill vi finna 

svar på vad det är som konsumenterna anser saknas idag för att konsumenterna ska 

influeras till en ekologisk konsumtion av bananer.  

Detta leder oss sedan vidare till konsumenternas grad av kompromissvilja och grad av 

övertygelse. Konsumenternas grad av kompromissvilja undersöker vi på samma sätt 

som kostnaden genom att ta reda på om de är villiga att betala ett högre pris för 

ekologiska bananer då de är bättre för miljö, hälsa och arbetsförhållanden än 

konventionella. Vi får därav kunskap om konsumentens kompromissvilja gällande 

priset i förhållande till våra tre faktorer. Medvetenhet hos konsumenten och trovärdig 

information från butikerna ökar konsumentens grad av övertygelse om att det ger ett 

större värde att välja en ekologisk produkt (Ottosson & Parment, 2013, s. 140-141). Vi 

menar att vi får insikt om konsumenternas grad av övertygelse genom att undersöka hur 

medvetna de är samt hur de upplever att kvaliteten på informationen de får idag är. 

Detta studerar vi som tidigare utifrån faktorerna miljö, hälsa och arbetsförhållanden. 

Genom att undersöka konsumenternas grad av kompromissvilja samt grad av 

övertygelse vill vi få kunskap om var i The Green Purchase Perception Matrix vi kan 

placera ekologiska bananer samt identifiera vilken typ av köp konsumenterna anser att 

ekologiska bananer är. Detta ämnar vi göra då insikten om detta kan hjälpa oss att förstå 

konsumenternas syn på produkten i fråga och därigenom komma fram till vad som 

krävs för att influera konsumenterna till att välja ekologiska bananer framför 

konventionella.  

Utifrån konsumenternas syn på de faktorer vi tagit upp här ovan hoppas vi kunna svara 

på vår problemformulering “Är medvetenhet om faktorerna miljö, hälsa och 

arbetsförhållanden faktorer viktigt för att konsumenterna ska välja ekologiska 

bananer?” För att fylla studiens syfte är vår ambition att komma fram till vad 

livsmedelsbutiker bör fokusera på inom sin gröna marknadsföring för att öka 

försäljningen av ekologiska bananer. Vi menar att slutresultatet med denna studie 

kommer att nås genom att använda insamlad data och applicera den till vår teoretiska 

referensram. Vi ämnar även förtydliga resultatet av analysen genom att sammanfatta 

detta i vår teoretiska modell som baserats på de tidigare valda teorierna. 
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4. Empiri och Analys 
 

I detta kapitel presenteras och redovisas studiens insamlade data indelat i kategorierna 

tillgänglighet, grad av övertygelse, grad av kompromissvilja/kostnad och 

kommunikation/medvetenhet/information. Efter att varje kategoris data har redovisats 

följer en analys och diskussion om kategorins helhet där vi applicerar empirin mot vår 

teoretiska referensram och gör egna tolkningar av denna. Vidare i kapitlet redogörs 

även samband som vi lokaliserat mellan olika variabler som ger ett större djup i våra 

resultat.  Avslutningsvis följer en sammanfattning av våra fynd vilka redovisas i vår 

teoretiska modell.  

 

4.1 Presentation, analys och diskussion av insamlad data 
 

Vår urvalsgrupp består som vi tidigare skrivit av en föräldragrupp med 134 medlemmar. 

Av de 134 medlemmarna svarade 95 personer på enkäten. Detta innebär att 70,1% av 

urvalsgruppen står för resultatet av undersökningen. Mangione (1995, s. 60-61) har 

kategoriserat svarsprocenten gällande andelen fullständigt besvarade enkäter enligt 

följande:  
 

< 85%: Utmärkt 

70-80%: Bra  

60-70%: Acceptabelt 

50-60%: Knappt godkänt 

> 50%: Oacceptabelt 
 

 

4.1.1 Deskriptiv analys av bakgrundsvariabler 
 

Majoriteten, 67,7%, av respondenternas ålder låg mellan 25-34 år. I Sverige låg 

medelåldern för kvinnor som fick sitt första barn på 28,96 år 2012 (SCB, 2014). Detta 

ligger ganska exakt i mitten av majoriteten i vår urvalsgrupp. I vårt urval är det dock 

inte enbart förstagångsföderskor som ingår men vi anser ändå att denna statistik är 

jämförbar med vår då antal barn inte är av betydelse för studiens resultat utan enbart att 

alla är föräldrar.   

 

 
Figur 3: Respondenters ålder 
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Av de som svarade på enkäterna hade 33,3% en månadsinkomst på 20 000- 29 999kr 

före skatt och 28,1% låg mellan 10 000-19 999kr före skatt. 12,5 % tjänade 4999kr eller 

mindre i månaden och 10,4% tjänade över 30 000kr efter skatt i månaden. Vi har valt att 

inte jämföra medelinkomsten för våra respondenter med barnfamiljer i Sveriges 

medelinkomst i stort. Detta för att många av medlemmarna i gruppen som vi skickade ut 

enkäten till är föräldralediga och föräldrapenningen innebär att medelinkomsten för vårt 

urval sänks och av den anledningen anser vi att det blir för svårt att hitta statistik som är 

jämförbar med vår. 

 

 
Figur 4: Respondenters inkomst 

 

4.1.2 Tillgänglighet 
 

1. Jag anser att det är lätt att hitta ekologiska bananer i livsmedelsbutiker   

 
Figur 5: Tillgänglighet – svarsfrekvens fråga 1 

 

Av respondenterna som svarat på enkäten håller 31,9% helt och hållet med om att det är 

lätt att hitta ekologiska bananer i livsmedelsbutiker över lag, 60,6% håller delvis med 

och resterande 7,5% har ingen åsikt, tar delvis eller helt och hållet avstånd från detta 

påstående. När vi räknar ut medelvärdet hamnar det på 4,17 vilket ligger närmast “håller 

delvis med”. Lägger vi sedan ihop procentsatserna för “håller helt och hållet med” och 

“håller delvis med” ser vi att 92,5% är positivt inställda till påståendet vilket vi tolkar 

som att respondenterna anser att det är lätt att hitta ekologiska bananer i 

livsmedelsbutiker.   
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2. Jag anser att ekologiska bananer är lätta att hitta i den butik jag oftast handlar 

i.   

 
Figur 6: Tillgänglighet – svarsfrekvens fråga 2 

 

Här svarade 62,1% att de helt och hållet håller med om att ekologiska bananer är lätta 

att hitta i den butik de oftast handlar i. 28,4% svarade att de delvis håller med och 6,3% 

tog delvis avstånd. 3,2% tog helt och hållet avstånd och ingen respondent svarade vet 

ej/ingen åsikt. Medelvärdet för svaren på denna fråga blev 4,46 och hamnar alltså 

ganska precis mittemellan “håller helt och hållet med” och “håller delvis med”. Även 

här tolkar vi resultatet av frågan som att respondenterna anser att det är lätt att hitta 

ekologiska bananer i den affär de oftast handlar i. 
 

3. Jag väljer ekologiska bananer om möjligheten finns.   

 
Figur 7: Tillgänglighet - svarsfrekvens fråga 3 

 

I denna fråga, om respondenterna väljer ekologiska bananer om möjligheten finns, 

håller majoriteten, 73,4%, helt och hållet med. 18,1% håller delvis med och 8,6% har 

ingen åsikt, tar delvis eller helt och hållet avstånd från detta. Medeltalet blev här 4,97 

vilket hamnar väldigt nära “håller helt och hållet med” och visar enligt oss på en tydligt 

positiv attityd från majoriteten av respondenterna till att handla ekologiska bananer om 

möjligheten finns. 
 

 4. Om det inte finns ekologiska bananer väljer jag konventionella bananer istället.  

 
Figur 8: Tillgänglighet - svarsfrekvens fråga 4 

 

Av respondenterna tar 36,2% helt och hållet avstånd från att om det inte finns 

ekologiska bananer väljer de konventionella istället. 11,7% tar delvis avstånd. 30,9% 

har svarat att de helt och hållet håller med och 20,2% håller delvis med. Här hamnar vi 
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på 3 som medelvärde vilket skulle innebära vet ej/ingen åsikt. Vi tolkar dock detta som 

att vi hamnar mittemellan håller helt och hållet med och tar helt och hållet avstånd, det 

vill säga lika många tar avstånd som håller med och alltså inte att respodenterna inte vet 

eller har någon åsikt i frågan. Detta ser vi även på cirkeldiagrammet att det är väldigt 

jämt mellan antal respondenter som svarat håller helt och hållet och håller delvis med 

som tar helt och hållet avstånd och tar delvis avstånd vilket då enligt oss innebär att 

ungefär hälften av respondenterna skulle välja konventionella bananer om ekologiska 

inte fanns medan den andra hälften skulle avstå helt från att köpa bananer om det inte 

fanns ekologiska. 

4.1.2.1 Analys och diskussion av tillgänlighet 
 

Tillgänglighet är som vi tidigare skrivit ett av de 4 C:na i 4C-modellen (Lauterborn, 

1990). För att konsumenterna ska ha en chans att kunna välja ett ekologiskt alternativ 

måste det finnas tillgängligt för konsumenten (Lauterborn, 1990). På den öppna frågan i 

slutet där vi frågar om fler faktorer som de anser är viktiga förutom de vi tagit upp 

svarade en del av respondenterna att ekologiska bananer inte fanns tillgängliga i butiken 

de handlar i. Detta var dock något som endast ett fåtal respondenter svarade. 

Majoriteten av de som svarade på enkäten ansåg att det var lätt att hitta ekologiska 

bananer i butiken de oftast handlar i och likaså, om än inte i riktigt lika hög grad, på 

frågan om butiker överlag. Att fler håller med helt och hållet på frågan om tillgänglighet 

i butiken de oftast handlar i tror vi beror på att konsumenterna ofta känner igen sig där 

vilket gör det lättare för dem att hitta de ekologiska bananerna än i butiker de inte 

handlar i lika ofta. Att andelen som inte håller med ökade, som vi även nämnde ovan, 

skulle kunna bero på att den butik respondenterna oftast handlar i inte tar in eller har 

svårt att få tag på ekologiska bananer vilket leder till bristande tillgänglighet för 

kunderna. Vi kan dock utifrån resultaten se att majoriteten av respondenterna anser att 

tillgängligheten av ekologiska bananer är stor och att de väljer att köpa dessa om 

möjligheten finns. Om ekologiska bananer inte finns tillgängliga väljer ungefär hälften 

av respondenterna att inte köpa några bananer alls medan hälften väljer de 

konventionella bananerna istället. Den positiva attityden till att köpa ekologiska bananer 

anser vi är en viktig aspekt och grundförutsättning för en framgångsrik försäljning. Belz 

& Peattie, (2012, s.31) förklarar i 4c-modellen att företagen måste möta konsumenternas 

efterfrågan. Dels genom att se till att produkten i fråga finns med i utbudet och dels göra 

det lätt att hitta den ute på marknaden, exempelvis i livsmedelsbutiken (Belz & Peattie, 

2012, s. 31). Enligt respondenterna i vår enkätundersökning lyckas livsmedelsbutikerna 

med detta. 

4.1.3 Grad av övertygelse 
 

1. Arbetare på ekologiska bananplantager har bättre arbetsförhållanden än på 

konventionella.  
 

 
Figur 9: Grad av övertygelse - svarsfrekvens fråga 1 
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I denna fråga lutade svaren tydligt mot att respondenterna höll med eller att de inte hade 

någon åsikt om att arbetare på ekologiska bananplantager har bättre arbetsförhållanden 

än på konventionella, troligen på grund av okunskap i ämnet. 35,6% svarade vet 

inte/ingen åsikt och 34,7% svarade att de helt och hållet håller med. 28,7% håller delvis 

med och 1% svarade tog helt och hållet avstånd. Medelvärdet blir här 4,2 vilket ligger 

närmast svarsalternativet “håller delvis med”. Utifrån cirkeldiagrammet och 

procenttalen ser vi att 63,4% är positivt inställda till påståendet, alltså medvetna om att 

arbetsförhållandena på ekologiska bananplantager är bättre än de på konventionella. Av 

respondenterna hade 35,6% ingen åsikt eller visste inte vilket vi i denna fråga tolkar 

som negativt, alltså att de inte är medvetna om påståendet. 
 

2. Ekologiska bananer är bättre för hälsan än konventionella.   

 
Figur 10: Grad av övertygelse - svarsfrekvens fråga 2 

Här håller majoriteten, 75,2%, helt och hållet med om att ekologiska bananer är bättre 

för hälsan än konventionella. 14,9% håller delvis med och 5,9% vet inte eller har ingen 

åsikt. En liten andel 3% respektive 1% tar delvis eller helt och hållet avstånd. 

Medelvärde för detta påstående är 4,94 vilket alltså hamnar närmast “håller helt och 

hållet med”. Vi tolkar detta som att medvetenheten angående att ekologiska bananer är 

bättre för hälsan än konventionella är stor bland våra respondenter.  
 

3. Ekologiska bananer är bättre för miljön än konventionella   

 
Figur 11: Grad av övertygelse - svarsfrekvens fråga 3 

Angående om ekologiska bananer är bättre för miljön än konventionella håller 85,7% 

helt och hållet med om att så är fallet. 11,2% håller delvis med och 3,1% vet inte eller 

har ingen åsikt. Medelvärdet för detta påstående hamnar på 4,83 vilket ligger närmast 

“håller helt och hållet med”. Vi kan tydligt se att de flesta av respondenterna är 

medvetna om att ekologiska bananer är bättre för miljön än konventionella. 
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4. Vem/Vilka tycker du bär det främsta ansvaret för att influera till en ekologisk 

konsumtion av bananer?   

 
Figur 12: Grad av övertygelse - svarsfrekvens fråga 4 

Då denna fråga skiljer sig från de tidigare har vi här valt att inte räkna ut medelvärde då 

det inte tillför något i vår analys. Vi tolkar detta direkt utifrån cirkeldiagrammet och 

procentsatserna och ser då att en stor del av respondenterna, 43,6%, anser att det är 

livsmedelsbutikerna som bär det främsta ansvaret för att influera till en ekologisk 

konsumtion av bananer men även konsumenterna bär en stor del av ansvaret enligt våra 

respondenter, 29,6% ansåg nämligen det. 16,8% menar att det är staten/regeringens 

ansvar medan endast 9,9% tycker att det främsta ansvaret ligger på producenterna. 

 

4.1.3.1 Analys och diskussion av grad av övertygelse 
 

I The Green Purchase Perception Matrix är grad av övertygelse den “positiva” 

komponenten (Tan, (2011, s. 17). Ju högre grad av övertygelse konsumenten har över 

att varan är bättre än en liknande produkt, desto större chans är det att konsumenten 

väljer denna vara (Peattie, 2001, s. 138-139). Vi har undersökt grad av övertygelse om 

de tre faktorerna miljö, hälsa och arbetsförhållanden genom att ta reda på hur 

övertygade respondenterna är över att ekologiska bananer är bättre än konventionella 

inom dessa områden. Gällande miljö och hälsa var majoriteten av respondenterna 

överens om att ekologiska bananer är bättre än konventionella vilket vi tolkar som att de 

har en hög grad av övertygelse. Detta tror vi beror på att både miljö och hälsa är aktuella 

ämnen i människors vardag idag. Det är även något som påverkar konsumenterna i allra 

högsta grad vilket gör att vi kan tänka oss att det är faktorer som konsumenterna bryr 

sig om. 
 

Gällande att arbetsförhållandena är bättre på de ekologiska plantagerna än på de 

konventionella var det lite mer än hälften av respondenterna som höll med om, men en 

stor del av respondenterna svarade att de inte visste eller hade någon åsikt. Detta tror vi 

beror på att det inte uppmärksammas lika mycket som de andra två faktorerna, miljö 

och hälsa. Vi tror även som Leire & Thidell (2005, s. 1065), att konsumenterna i vissa 

fall inte riktigt kan ta till sig hur mycket deras konsumtion faktiskt kan påverka sådant 

som arbetsförhållanden för människor som lever så långt borta från konsumenterna 

själva. Då en stor del av det vi i Sverige konsumerar importeras från andra länder 

påverkas de som arbetar med produktionen av varorna i de länderna i allra högsta grad 

av vår konsumtion (Naturvårdsverket, 2013). Vi tror dock att det finns många 

människor i Sverige som inte är medvetna om hur stor del av de varor och produkter 

som vi konsumerar i Sverige, faktiskt produceras många hundra mil härifrån. Detta är 

ingenting vi kan styrka med referenser men det skulle kunna vara en förklaring till 

varför människors arbetsförhållanden inte upplevs som en lika viktig faktor för våra 

respondenter som miljö och hälsa. Hur konsekvenser som utsläpp och föroreningar 

påverkar vår miljö påminns vi om frekvent i media och vi kan även själva märka av 
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förändringar i vårt klimat som beror på dessa utsläpp. Även att dessa konsekvenser 

påverkar oss människor i form av hälsoproblem är väl utbredd information i samhället 

idag.   
 

Utifrån insamlad data kan vi dock överlag se en hög grad av övertygelse hos 

konsumenterna gällande att ekologiska bananer är bättre än konventionella, främst ur 

miljö- och hälsosynpunkt men delvis inom faktorn arbetsförhållanden också. Det finns 

en del av respondenterna som inte har någon åsikt och därav inte är övertygade om att 

ekologiska bananer är bättre än andra bananer. Därmed finns det utrymme för 

livsmedelsbutikerna att öka konsumenternas grad av övertygelse. Detta, enligt 

Lauterborn (1990) och 4c-modellen, görs genom att förbättra tvåvägskommunikationen 

mellan företaget och konsumenten. För att konsumenten ska bli övertygad till att köpa 

produkten måste livsmedelsbutikerna höja medvetenheten hos kunderna om vilka 

kvaliteter produkten har, kunderna i sin tur måste förmedla det de är ute efter och 

förväntar sig av butiken. På så vis möter livsmedelsbutikerna konsumenternas behov 

och kunderna får det de förväntat sig (Belz & Peattie, 2012, s. 32; Lauterborn, 1990 ).  

 

4.1.4 Kompromissvilja/Kostnad 
 

1. Jag är villig att betala ett högre pris för att bananerna inte skall vara kemiskt 

besprutade.   

 
Figur 13: Kompromissvilja/Kostnad - svarsfrekvens fråga 1 

Av respondenterna som svarade på enkäten svarade 64,6% att de är helt och hållet 

villiga att betala ett högre pris för att bananerna inte ska vara kemiskt besprutade. 28,1% 

håller delvis med och andelen som delvis eller helt och hållet tar avstånd från detta är 

4,2% respektive 3,1%. Medelvärdet för detta påstående hamnar på 4,47 vilket ligger 

nästan precis mittemellan “håller helt och hållet med” och “håller delvis med”. Utifrån 

cirkeldiagrammet och procenttalen ser vi att 92,7% av respondenterna är positivt 

inställda till påståendet och skulle alltså vara villiga att betala ett högre pris för att 

bananerna inte skall vara besprutade.  
 

2. Ekologiska bananer har sämre hållbarhet (mognar snabbare) än konventionella 

bananer   

 
Figur 14: Kompromissvilja/Kostnad - svarsfrekvens fråga 2 
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Angående om ekologiska bananer har sämre hållbarhet, alltså mognar snabbare, än 

konventionella, var det 34,4% som inte visste/ hade någon åsikt. 31,2% av 

respondenterna svarade att de delvis håller med och 11,5% håller helt och hållet med. 

17,7% tar delvis avstånd och 5,2% tar helt och hållet avstånd. Vi ansåg att det var 

intressant att ta upp hur konsumenterna ser på just detta då det är ett argument som 

brukar komma fram i frågan kring ekologisk konsumtion, att de varorna inte håller lika 

bra som konventionella. Tolkar vi medelvärdet på 3,26 tillsammans med 

cirkeldiagrammet och procentsatserna så ser vi att det inte finns någon direkt riktning 

som svaren lutar mot utan det är väldigt spritt bland respondenterna vad de anser i 

frågan. 
 

3. Jag är villig att köpa ekologiska bananer trots att de mognar snabbare än 

konventionella bananer.   
 

 
Figur 15: Kompromissvilja/Kostnad - svarsfrekvens fråga 3 

 

71,1% av respondenterna har svarat att de helt och hållet håller med om att de är villiga 

att köpa ekologiska bananer trots att de mognar snabbare. 19,6% håller delvis med och 

5,2% vet inte/ har ingen åsikt. 3,1% respektive 1% tar delvis eller helt och hållet 

avstånd. Medelvärdet har vi räknat ut till 4,57 vilket ligger granska precis mittemellan 

“håller helt och hållet med” och “håller delvis med” och slår vi ihop procenttalen för 

dessa två ser vi att 90,7% av respondenterna är villiga att köpa ekologiska bananer trots 

att de mognar snabbare än konventionella.  
 

4. För rådande arbetsförhållanden under produktion av konventionella bananer 

är jag villig att betala ett högre pris för ekologiska bananer.   

 

 
Figur 16: Kompromissvilja/Kostnad - svarsfrekvens fråga 4 

 

Av respondenterna håller 60,8% helt och hållet med och 23,7% svarade att de delvis 

håller med om att de för rådande arbetsförhållanden under produktion av konventionella 

bananer är villiga att betala ett högre pris för ekologiska bananer. 8,2% vet inte/har 

ingen åsikt och 5,2% av de svarande tar delvis avstånd. 2,1% tar avstånd helt och hållet. 

Medelvärdet blir alltså 4,36 vilket hamnar ganska nära mittemellan “Håller helt och 

hållet med” och “håller delvis med”. Utgår vi från diagrammet och procentsatserna som 

tillsammans för de två senaste nämnda svarsalternativen ger 84,5% ser vi att majoriteten 
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av respondenterna är villiga att betala ett högre pris för ekologiska bananer med tanke 

på arbetsförhållandena på de konventionella plantagerna.  
 

5. Av hälsoskäl är jag villig att betala ett högre pris för ekologiska bananer.  
  

 
Figur 17: Kompromissvilja/Kostnad - svarsfrekvens fråga 5 

 

Av respondenterna svarade 74,2% att de helt och hållet håller med om att de av 

hälsoskäl är villiga att betala ett högre pris för ekologiska bananer. 13,4% håller delvis 

med om detta. 6,2% tar delvis avstånd och 2,1% tar helt och hållet avstånd. 4,1% av 

respondenterna vet inte/har ingen åsikt. Medelvärdet på 4,51 hamnar även här 

mittemellan “Håller helt och hållet med” och “håller delvis med” och cirkeldiagrammet 

tillsammans med procenttalen visar att 87,6% av respondenterna är positivt inställda till 

påståendet vilket vi tolkar som att de är villiga att betala ett högre pris för ekologiska 

bananer av hälsoskäl. 
 

6. Av miljöskäl är jag villig att betala ett högre pris för ekologiska bananer.   
 

 
Figur 18: Kompromissvilja/Kostnad - svarsfrekvens fråga 6 

 

64,9% har här svarat att de helt och hållet av miljöskäl är villiga att betala ett högre pris 

för ekologiska bananer. 24,7% håller delvis med. 4,1% tar delvis avstånd och samma 

andel tar helt och hållet avstånd. 2,1% vet inte eller har ingen åsikt. Här hamnar 

medelvärdet på 4,36 och likt som i de två närmast ovanstående påståendena tolkar vi 

genom medelvärdet och cirkeldiagrammet tillsammans att respondenterna är villiga att 

betala ett högre pris för ekologiska bananer av miljöskäl. 

 

4.1.4.1 Analys och diskussion av grad av kompromissvilja/Customer costs 
 

Grad av kompromissvilja och customer cost eller kundens kostnad undersöker vi genom 

att ta reda på om kunderna är villiga att betala ett högre pris, då ekologiska bananer 

oftast är dyrare än konventionella, eftersom det bidrar till förbättringar för miljö, hälsa 

och arbetsförhållanden för de som arbetar på plantagen. I The Green Purchase 

Perception Matrix beskrevs grad av kompromissvilja som hur villig konsumenten är att 

kompromissa om olika saker rörande produkten i fråga, exempelvis betala ett högre pris 
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då produkten har större miljöfördelar än en likvärdig billigare produkt (Peattie, 2001, s. 

138-139). Graden av kompromiss ses som den negativa komponenten i modellen då en 

hög grad av kompromiss innebär att konsumenten upplever att den måste offra mycket 

för att välja en produkt framför en annan (Tan, 2011, s. 17). Kostnaden för 

konsumenten behandlar i stort sett samma sak. Det handlar som vi tog upp i kapitel 

3.1.1 i 4C-modellen om värdet eller nyttan för kunden, exempelvis kan konsumenten 

känna att det är värt att betala ett högre pris för ekologiska bananer då denne vet att en 

del av pengarna bidrar till bättre arbetsförhållanden eller mindre kemikalier i miljön 

(Lauterborn, 1990). Konkurrens idag handlar om så mycket mer än det lägsta priset, 

konsumenterna vill må bra i sin konsumtion. En stor majoritet av respondenterna 

svarade att de var villiga att betala ett högre pris för att bananerna inte skall vara 

besprutade. Detta tolkar vi som att de ser ett värde i de ekologiska bananerna som inte 

finns i de konventionella och därför kan tänka sig att betala mer. Vi tror dock att detta 

kan grunda sig i att ekologiska bananer oftast inte är så pass mycket dyrare än 

konventionella att en konsument anser att den verkligen inte har råd eller att de är värda 

det högre priset. Dock finns det säkerligen sådana fall med men utifrån vår 

undersökning anser de flesta respondenterna att kompromissen är överkomlig.   
 

Vi frågade även om de ansåg att ekologiska bananer mognar snabbare/har sämre 

hållbarhet än konventionella, om så är fallet, är det även en faktor som konsumenterna 

kan tvingas kompromissa om. Detta är en typisk “trade off-situation” som Bettman et al. 

(1998, s. 189-190) beskriver att konsumenter hamnar i när de står inför val av olika 

alternativ i en köpsituation. Vi upptäckte dock att de flesta av respondenterna ansåg att 

så inte var fallet, att de inte hade någon åsikt eller att de hade bristande kunskap kring 

påståendet. Vi tolkar detta som att respondenterna över lag inte upplever det som att 

ekologiska bananer har sämre hållbarhet än konventionella. Majoriteten är visserligen 

heller inte negativt inställda till påståendet vilket gör det svårt för oss att dra någon 

direkt slutsats i just denna fråga. En del av respondenterna menar att hållbarheten är 

sämre medan en annan del inte håller med och en tredje del inte har någon åsikt. Detta 

skulle kunna bero på att de upplever hållbarheten olika från gång till gång eller att en 

del människor vill äta bananer mer mogna än andra vilket leder till att de inte anser att 

hållbarheten är sämre eller upplever att de mognar snabbare. De köper bananerna 

mogna och äter upp de innan de hunnit övermogna. De flesta svarade även att de skulle 

välja ekologiska bananer trots att de mognar snabbare. Detta kan vi tolka som att det 

inte verkar spela så stor roll för respondenterna att de ekologiska bananerna mognar 

snabbare. Vi väljer dock att inte dra den slutsatsen då frågan innan inte visade att de 

flesta upplevde att ekologiska bananer mognar snabbare än konventionella samt att 

resultatet för detta påstående kan bero på att respondenterna egentligen inte håller med 

om att hållbarheten är sämre och av denna anledning är villiga att köpa de 

ekologiska.      
 

Respondenterna fick svara på om de är villiga att betala ett högre pris utifrån våra tre 

faktorer miljö, hälsa och arbetsförhållanden. 89,6% av de som svarade var positivt 

inställda till att betala ett högre pris för miljön. Utifrån hälsoskäl var det 87,6% som var 

villiga att betala ett högre pris och för rådande arbetsförhållanden på de konventionella 

plantagerna var det 84,5 % som var villiga att betala ett högre pris. Miljö verkar alltså 

vara den faktor som är av störst vikt för våra respondenter när det kommer till att 

kompromissa med priset eller vad som ger konsumenten ett större värde. Både hälsa och 

arbetsförhållanden är dock även de viktiga faktorer utifrån de svar vi kan avläsa här 

ovanför. Vi tolkar detta som att enligt våra respondenter är medvetenhet om miljö, hälsa 

och arbetsförhållanden faktorer som kan få konsumenter att välja ekologiska bananer 
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trots att de ofta är dyrare i en trade off-situation mellan konventionella och ekologiska 

bananer. 
 

Vi kan utifrån ovanstående analys och diskussion se att respondenterna till största del är 

villiga att betala ett högre pris för ekologiska bananer än konventionella och vi tolkar 

det som att de ser ett värde i att ekologiska bananer är bättre för miljön och hälsan samt 

ger bättre arbetsförhållanden för människorna på plantagen. Graden av kompromissvilja 

ser vi hos respondenter som relativt låg när det kommer till konsumtion av ekologiska 

bananer gentemot konventionella. Respondenterna anser alltså inte att de behöver göra 

en stor uppoffring genom att betala lite mer för de ekologiska bananerna då de ser ett 

större värde i dem än i de konventionella. 

 

4.1.5 Kommunikation, Medvetenhet och Information 
 

1. Jag har kunskap kring ekologiska produkter.   

 
Figur 19: Kommunikation, Medvetenhet och Information - svarsfrekvens fråga 1 

Gällande om respondenterna själva anser att de har kunskap kring ekologiska produkter 

svarade 15% att de helt och hållet håller med. 60% svarade att de delvis håller med och 

14% vet inte/har ingen åsikt. 6% tar delvis avstånd medan 5% tar avstånd helt och 

hållet. Medelvärdet 3,74 kan vid första anblick anses vara lågt med tanke på att 75% av 

alla respondenter var positiv inställda till påståendet. Efter vidare granskning ser vi att 

det är förhållandevis många som inte har någon åsikt vilket tunnar ut den annars 

övertygande positiva inställningen. Det är dock tydligt att respondenterna anser sig ha 

kunskap kring ekologiska produkter.    
 

 

2. Jag har kunskap kring ekologiska bananer.   

 
Figur 20: Kommunikation, Medvetenhet och Information - svarsfrekvens fråga 2 

Vi ser i diagrammet att 20% av respondenterna svarade att de helt och hållet håller med 

om att de har kunskap om ekologiska bananer och 61% håller delvis med om detta. 7% 

vet inte eller har ingen åsikt och 6% tar delvis avstånd samma andel tar helt och hållet 

avstånd. Medelvärdet blev 3,83 och här är det än mer tydligt, jämfört med föregående 

fråga, att respondenterna tycker att de har kunskap om ekologiska bananer. Utifrån 
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dessa två frågor kring kunskap kan vi konstatera att medvetenheten hos konsumenter är 

god enligt de själva.  
 

3. Kemiskt bekämpningsmedel är negativt för miljön.   

 

 
Figur 21: Kommunikation, Medvetenhet och Information - svarsfrekvens fråga 3 

90% svarade att de helt och hållet håller med om att kemiskt bekämpningsmedel är 

negativt för miljön. 6% håller delvis med och 4% svarade att det inte vet/har ingen åsikt. 

Det var alltså ingen respondent som svarade emot detta vilket vi anser tydligt visar att 

många de flesta vet om att kemiskt bekämpningsmedel är negativt för miljön. 

Medelvärde hamnade på 4,94 och här var utfallet mycket tydligt, nästan alla är av 

åsikten att kemiskt bekämpningsmedel är negativt för miljön. Ingen av respondenterna 

var negativt inställd till påståendet, ett resultat vi anade innan enkäten skickades ut, men 

vi ansåg att det var viktigt att få det svart på vitt. 
 

4. Konventionella plantager använder kemikalier som är skadliga för 

människorna som arbetar där.   

 

 
Figur 22: Kommunikation, Medvetenhet och Information - svarsfrekvens fråga 4 

 

Av respondenterna var det 74% som helt och hållet håller med om att konventionella 

plantager använder kemikalier som är skadliga för minnskorna som arbetar där. 6% 

håller delvis med och 20% vet inte/har ingen åsikt. Här blev medelvärdet: 4,54. Vi kan 

utifrån det se att majoriteten är positivt inställd till påståendet men intressant nog är det 

även en stor del som inte vet eller har någon åsikt alls.  
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5. Det finns kemiskt bekämpningsmedel i konventionella bananer, både i skalet 

och i fruktköttet.   

 

 
Figur 23: Kommunikation, Medvetenhet och Information - svarsfrekvens fråga 5 

 

70% av de som svarade på enkäten håller helt och hållet med om att det finns kemiskt 

bekämpningsmedel både i skalet och i fruktköttet hos konventionella bananer. 9% håller 

delvis med medan 20% inte vet/har ingen åsikt. 1% tar delvis avstånd. Medelvärdet 4,48 

visar att respondenterna är medvetna om att det finns bekämpningsmedel i 

konventionella bananer, både i skalet och i fruktköttet. Det finns en markant del som 

inte har någon åsikt kring påståendet men endast en liten del som förhåller sig negativt 

till påståendet.  
 

6. Det är inte tillåtet att använda kemiskt bekämpningsmedel på ekologiska 

bananplantage och därför finns det inte några kemikalier i de ekologiska 

bananerna. 

 
Figur 24: Kommunikation, Medvetenhet och Information - svarsfrekvens fråga 6 

 

Angående detta påstående, att det inte är tillåtet att använda kemiskt bekämpningsmedel 

på ekologiska bananplantager och att det därför inte finns några kemikalier i de 

ekologiska bananerna, var det 36 % av respondenterna som helt och hållet håller med. 

26% håller delvis med och 34% vet inte/har ingen åsikt. 4 % tar delvis avstånd från 

detta. Medelvärdet räknade vi ut till 3,94. Medelvärdet visar ett positivt 

ställningstagande. En intressant iakttagelse är att det är en tydlig skillnad i medelvärdets 

storlek mellan detta och föregående påstående. Båda med ett positivt ställningstagande 

men att det är fler som anser att det är bekämpningsmedel i både skalet och fruktköttet 

vad det gäller konventionella bananer, än hur många som anser att det inte får 

förekomma kemiska bekämpningsmedel på ekologiska odlingar och att det därav inte 

finns rester av dessa i skalet och fruktköttet.  
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7. Jag anser att jag får tillräckligt med information från staten om ekologiska 

bananer.   

 
Figur 25: Kommunikation, Medvetenhet och Information - svarsfrekvens fråga 7 

På detta påstående, om respondenterna anser att de får tillräckligt med information om 

ekologiska bananer från staten, svarade 46% av respondenterna att de delvis tar avstånd 

och 32% svarade att de helt och hållet tar avstånd. 16% vet inte/har ingen åsikt och 4% 

respektive 2% håller delvis respektive helt och hållet med. Här ser vi att medelvärdet 

1,98 pekar på att de flesta av respondenterna inte anser att de får tillräckligt med 

information från staten gällande ekologiskt odlade bananer. Återigen värt att poängtera 

att en stor del inte vet eller har någon åsikt kring detta påstående.  
 

8. Jag anser att jag får tillräckligt med information från producenterna om 

ekologiska bananer.   

 
Figur 26: Kommunikation, Medvetenhet och Information - svarsfrekvens fråga 8 

 

Nästan hälften, 46,9% tar delvis avstånd från att de skulle få tillräckligt med 

information om ekologiska bananer från producenterna. 29,6% tar helt och hållet 

avstånd från detta. 12,2% vet inte/har ingen åsikt och 10,2% håller delvis med om att de 

får tillräckligt med information från producenterna. endast 1% håller helt och hållet 

med. Medelvärdet hamnade på 2,06 och vid en granskning av påståendet ser vi att 

respondenterna har en negativ ställning, majoriteten tar delvis avstånd eller helt och 

hållet avstånd till påståendet vilket tydligt visar att att informationen från producenterna 

är bristfällig enligt personerna som besvarat enkäten.   
 

9. Jag anser att jag får tillräckligt med information från livsmedelsbutikerna om 

ekologiska bananer.   

 
Figur 27: Kommunikation, Medvetenhet och Information - svarsfrekvens fråga 9 

 



 43 

På påståendet om att de får tillräckligt med information om ekologiska bananer från 

livsmedelsbutikerna tar 39,4% delvis avstånd medan 31,3% tar avstånd helt och hållet. 

21,2% håller delvis med och endast 1% håller helt och hållet med. 7,1% vet inte eller 

har ingen åsikt. 
 

Medelvärdet blev 2,22 och här kan vi utläsa att respondenterna anser att informationen 

från livsmedelsbutikerna inte är tillräcklig i många fall, det vill säga att majoriteten 

ställer sig negativt till påståendet. Jämför vi resultaten i föregående påstående är 

likheten stor, dock anses informationen som når konsumenterna via livsmedelsbutikerna 

mindre bristfällig än den från producenterna.   
 

10. Jag har för lite kunskap för att göra ett rättvist val mellan ekologiska och 

konventionella bananer. 

 
Figur 28: Kommunikation, Medvetenhet och Information - svarfrekvens fråga 10 

 

Diagrammet visar att 47% tar helt och hållet avstånd från att de har för lite kunskap för 

att göra ett rättvist val mellan ekologiska och konventionella bananer. 31% tar delvis 

avstånd medan 15% delvis håller med. 6% håller helt och hållet med och 1% vet 

inte/har ingen åsikt. Medelvärdet är 2,02. Här kan det tyckas att respondenterna 

förhåller sig aningen motsägelsefullt såvida deras insamling av kunskap kring ämnet 

bananer inte kommer från staten, producenterna eller livsmedelsbutikerna. Större delen 

av de som svarat på enkäten håller delvis eller inte alls med påståendet, hela 78%. De 

menar att de har tillräckligt med kunskap om bananer för att kunna göra ett rättvist val 

mellan konventionella och ekologiska bananer. Samtidigt och utifrån påståenden ovan 

har vi konstaterat att respondenterna anser att informationen är bristfällig från såväl, 

staten, producenterna och livsmedelsbutikerna vad det gäller ekologiska bananer. Detta 

diskuterar vi vidare under nästa rubrik. 

 

4.1.5.1 Analys och diskussion av Kommunikation, Medvetenhet och 
Information     
 

Respondenternas medvetenhet och vad de anser om informationen kring ekologiska 

bananer idag analyserar vi med hjälp av 4C-modellens kommunikationsfaktor. Vi har 

tidigare skrivit att företag måste ha en kommunikationsplan och lyckas nå ut till sina 

kunder för att nå framgång. Denna kommunikation menar Lauterborn (1990) borde gå 

båda vägar, från företag till konsument och från konsument till företag. Svaren i 

enkätundersökningen kan ses som information från konsumenterna till butikerna. 
 

Enkätundersökningen visar att största delen av respondenterna anser sig ha kunskap 

kring ekologiska bananer och om ekologiska produkter i stort. Samtidigt finns det en 

stor del som inte har någon åsikt om huruvida de har kunskap kring produkten eller 

produkterna. Detta ser vi som ett gap för livsmedelsbutikerna att fylla. Påståendena 
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kring hur konsumenterna upplever informationen de får från staten, producenterna och 

inte minst livsmedelsbutikerna som tillräcklig kan styrka vårt antagande om att det finns 

ett gap att fylla. Respondenterna är eniga om att informationen från alla tre instanser är 

bristfällig vilket vi då anser att framförallt livsmedelsbutikerna ska ta till sig.  
 

Vidare kan vi utläsa att majoriteten av personerna som medverkade i undersökningen 

tycker att de hade tillräckligt med information för att göra ett rättvist val mellan de olika 

produkterna, ekologiskt kontra konventionellt. Här kan vi spekulera kring varför de 

anser att informationen de får via staten, producenterna och livsmedelsbutikerna inte är 

tillräcklig men samtidigt ser sig ha nog med kunskap för att kunna göra ett rättvist val. 

En aspekt som inte har några vetenskapliga grunder men som vi ändå tycker är viktig i 

diskussionen, är att vi valt att skicka ut enkäterna till föräldrar. Kan det vara så att 

föräldrar är mer noga än andra konsumenter i sina val av produkter då de handlar för 

fler personer än sig själv? Att de tar reda på bakomliggande information på egen hand 

när den information som tillhandahålls är bristfällig? Mycket tyder på att de fått 

information från andra informationskanaler än de ovan nämnda. Dev & Schultz (2005) 

menar att företagen måste hålla sig ajour med hur och var konsumenter hämtar 

information, på detta sätt blir det lättare för exempelvis livsmedelsbutiker att möta 

kundernas behov. Hämtar konsumenter information via kanaler som 

livsmedelsbutikerna i dagsläget inte använder måste butikerna ändra strategi och synas 

även där (Dev & Schultz, 2005). Vi kan se att en mycket tydlig majoritet av 

respondenterna köper ekologiska bananer om möjligheten finns vilket tyder på hög 

medvetenhet, detta kan förklara varför så många svarade att de anser sig ha tillräcklig 

information för att göra ett rättvist val. Varför de anser att informationen är bristfällig 

kan endast spekuleras i, vi antar att respondenterna anser att informationen bör vara 

bättre för att fler konsumenter ska kunna göra ett rättvist val mellan konventionella och 

ekologiska bananer.  
 

Om vi kopplar det vi ansåg var det viktigaste som kunde utläsas från 

enkätundersökningen till de valda teorierna kan vi dra slutsatser om vilka faktorer 

livsmedelsbutikerna ska trycka på för att öka försäljningen av den aktuella produkten. I 

4C-modellen förklaras det att det krävs en kommunikationsplan, i detta fall är det 

livsmedelsbutikernas kommunikation till konsumenterna vi lyfter fram.  För att 

kunderna ska bygga upp ett förtroende till företaget krävs en tydlig kommunikation och 

ett resonemang som når fram (Belz & Peattie, 2012, s. 32). Respondenterna menar att 

den information de får från livsmedelsbutikerna är otillräckligt och därav anser vi att 

deras kommunikationsplan brister. Företaget ska enligt Belz & Peattie (2012, s. 32) ha i 

åtanke att olika kommunikationskanaler, inte minst de snabba och effektiva inom social 

media, kan utnyttjas i båda riktningar. Vi anser att dessa snabba och effektiva 

kommunikationskanaler kan vara en del av lösningen för livsmedelsbutiker att nå ut 

med information till sina kunder. På detta sätt kan de öka medvetenheten hos 

konsumenterna vilket i sin tur kan öka förtroendet som konsumenterna känner för 

butiken, vilket Belz & Peattie (2012, s.32) menar slutligen kan leda till en ökad 

försäljning.   
 

En annan aspekt är den gällande kunskap kring skillnaden mellan icke- och ekologiska 

bananer. Det är fler respondenter som är medvetna om att konventionella bananer är 

kemiskt besprutade och att det i skalet och fruktköttet finns spår av detta, än vad det är 

respondenter som vet att ekologiska bananer icke är besprutade och att skalet och 

fruktköttet därav är befriat från kemikalier. Vi tolkar detta som att grundproblemet även 

här ligger under bristande kommunikation men som också kan kopplas till Peatties 
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(2001, s. 138-139) grad av övertygelse i “The Green Purchase Perception Matrix” som 

avser hur stort förtroende konsumenterna har för företagets gröna produkt eller 

marknadsföring, det vill säga i vilken utsträckning konsumenten förlitar sig på att 

informationen kring varan är sann. Vi menar att livsmedelsbutikerna måste upplysa 

konsumenterna om för- och nackdelar med att handla ekologiska bananer och på så vis 

stärka förtroendet hos kunderna. Under kategorin kommunikation i 4C-modellen 

beskrivs det att ett ökat förtroende hos konsumenterna kan ge ett positivt utslag på 

företagets försäljning, denna koppling till teorin gjorde vi ovan också. Vi ser ett tydligt 

mönster om att god kommunikation kan lösa en mängd olika problem gällande grön 

marknadsföring. 

 

4.1.6 Öppna frågor 
 

I slutet av enkäten ställde vi frågan; Vi har undersökt om medvetenhet kring dessa tre 

faktorer; miljöskäl, hälsoskäl och arbetsförhållanden, har betydelse för att konsumenter 

ska välja ekologiska bananer framför konventionella. Finns det någon faktor som vi inte 

tagit upp som skulle kunna få dig att köpa ekologiska bananer? 

 

På denna fråga kom en del blandade svar in. Det vi kunde urskilja som många av 

respondenterna tagit upp var som väntat priset. En annan faktor som kom fram här var 

tillgängligheten, att det inte finns ekologiska bananer i alla butiker eller att de ofta är 

slut. Priset och tillgängligheten var de faktorer som flest respondenter nämnde under 

denna fråga. Andra enstaka svar som kom in var att smaken på ekologiska bananer är 

bättre, att de ekologiska bananerna ibland är förpackade i påse vilket betyder att 

konsumenten måste köpa det antal som är i påsen vilket denne inte alltid är villig till. En 

respondent ansåg att det borde vara straffskatt på konventionella bananer så att det inte 

blir så stor skillnad i priset. 68% av respondenterna valde att inte svara eller svarade nej 

på denna fråga. Vi väljer att tolka uteblivna svar på denna fråga som nej. Detta då den är 

ställd som så, att om de anser att det finns någon faktor som vi inte tagit upp i enkäten 

som skulle kunna få dem att köpa ekologiska bananer så skriver de den. Om de istället 

inte anser att det finns någon faktor som vi inte tagit upp, så behövs inget svar på 

frågan. Detta tolkar vi som att de anser att våra tre faktorer, miljö, hälsa och 

arbetsförhållanden är viktiga i deras val mellan ekologiska och konventionella bananer.
  

 

Vi hade även med en fråga där respondenterna fick ranka följande påstående utifrån den 

de tyckte var viktigast för att influera konsumenter till köp av ekologiska bananer först 

och minst viktig sist.  
 

A: Att ekologiska bananer finns tillgängliga för köp i livsmedelsbutikerna 

B: Att ekologiska bananer är bättre för min hälsa än vad konventionella bananer är 

C: Att arbetsmiljön är bättre för odlare av ekologiska bananer, än vad den är för odlare 

av konventionella bananer 

D: Att det gör gott för naturen/miljön i stort att handla ekologiska bananer före 

konventionella bananer 

E: Att höja medvetenheten hos konsumenter gällande ekologiska bananer 

 

När vi studerar resultatet av denna fråga ser vi att de flesta av respondenterna anser att 

det viktigaste för att influera konsumenter till att köpa ekologiska varor är att ekologiska 

bananer finns tillgängliga för köp i livsmedelsbutikerna. Summerar vi antalet personer 
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som graderat detta påstående som viktigast och näst viktigast blir antalet 67. Jämför vi 

detta påståendet med det som respondenterna ansåg vara näst viktigast för att influera 

konsumenterna, nämligen att höja medvetenheten hos konsumenterna gällande 

ekologiska bananer, ser vi att antalet där blir 51. Summerar vi istället flest andra och 

tredje platser på skalan av det viktigaste påståendet ser vi att argumentet om “att 

ekologiska bananer är bättre för min hälsa än vad konventionella bananer är” hamnar på 

en tredje plats. Jämför vi antalet personer som graderat påståendena som minst och näst 

minst viktigt blir resultatet 64 respektive 45. Det respondenterna således tyckte var 

minst viktigt var påståendet om att arbetsmiljön är bättre för odlare av ekologiska 

bananer, än vad den är för odlare av konventionella bananer samt att det näst minst 

viktiga handlade om att det gör gott för naturen/miljön i stort att handla ekologiska 

bananer före konventionella bananer. 
 

Förtydligat ansåg respondenterna att tillgängligheten av ekologiska bananer är den 

viktigaste faktorn för att influera till ekologisk konsumtion, vilket även vi utifrån 

Lauterborn (1990), beskrivit som en grundförutsättning för att det ens ska vara möjligt 

för konsumenterna att välja de ekologiska bananerna. Vad vi kunnat utläsa utifrån vår 

undersökning är att respondenterna ser tillgängligheten som hög på ekologiska bananer 

vilket vi ser som mycket positivt. Den näst viktigaste faktorn var enligt de som svarade 

på enkäten att öka medvetenheten hos konsumenterna om ekologiska bananer. Även 

detta går i linje med vad vi ämnade undersöka i studien, om medvetenhet om faktorerna 

miljö, hälsa och arbetsförhållanden är viktigt för att konsumenter ska välja ekologiska 

bananer. Det som respondenterna ansåg ligga på en tredjeplats var att ekologiska 

bananer är bättre för deras hälsa än konventionella och sedan kom påståendena om 

miljö och arbetsförhållanden på en fjärde- respektive femteplats.  

 

Genom hela undersökningen kan vi se ett mönster att hälsa och miljö pendlar om 

varandra i att vara den viktigaste faktorn av våra tre utvalda. Arbetsförhållandena för de 

som arbetar på plantagen är den faktor som anses minst viktig, vilket vi tror och som 

delar av vår empiri även stärker, kan bero på att konsumenterna faktiskt inte har så stor 

insikt i hur illa arbetsförhållandena på det konventionella plantagen verkligen är. 

Kommunikationen, som Lauterborn (1990) samt Belt & Peattie (2012, s. 32) tar upp 

vikten av i 4C-modellen, kan vi här anta är bristande då informationen om ekologiska 

bananer och däribland arbetsförhållandena inte existerar eller lyckas nå ut till 

konsumenterna från livsmedelsbutikerna. Vi ser även utifrån svaren på enkäten att 

detsamma gäller för informationen om ekologiska bananer från staten och 

producenterna. Just information och en ökad medvetenhet om hur vår konsumtion 

påverkar arbetsförhållandena för människor i länder som vi importerar varor från anser 

vi är viktig att fokusera på. Detta då vi menar att människor ofta verkar ha en tendens att 

bry sig mer om det som ligger dem nära eller som de kan relatera till än sådant som inte 

känns lika konkret. Sambandet mellan våra handlingar här till hälsan och miljön för 

arbetare på andra sidan jorden kan ibland kännas otydligt. Leire & Thidell, (2005, s. 

1065) stärker vår åsikt kring detta då de menar att konsumenter ofta har svårt att se 

samband mellan grön konsumtion och vad den har för påverkan för bland annat miljö 

och hälsa. 

4.2 Samband 
 

För att göra innehållet i vårt resultat än mer intressant har vi valt ut några av 

bakgrundsvariablerna som vi jämfört med vissa frågor i enkäten för att undersöka 

samband mellan dessa som kan vara av intresse för vår studies resultat.  
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Samband mellan inkomst och tendens att köpa ekologiska bananer?  
 

Av respondenterna var det 41/95 som hade en månadslön före skatt på 20 000kr >. Av 

dessa 41 svarade 31 att de helt och hållet håller med om påståendet om de handlar 

ekologiska bananer om möjligheten finns. 8/41 höll delvis med vilket betyder att 95% 

av dessa respondenter väljer ekologiska bananer om de finns tillgängliga. Av 

respondenterna var det 27/95 som hade en månadslön före skatt på < 9999kr. Av dessa 

svarade 18/27 att de helt och hållet håller med om att de väljer ekologiska bananer om 

möjligheten finns och 5/27 svarade att de delvis höll med. Här var det alltså 85% av 

respondenterna som väljer ekologiska bananer om de finns tillgängliga. Något färre än 

bland urvalsgruppen som hade en månadslön före skatt på 20 000kr > men inte så stor 

att vi kan se något samband mellan att högre lön leder till större tendenser till att köpa 

ekologiska bananer.  
 

Här ska dock tas i beaktning att vi endast frågade efter respondentens lön och inte 

hushållets totala inkomst vilket vid eftertanke förmodligen hade varit av större relevans. 

Då vi undersöker barnfamiljer kan vi anta att de i många fall har en gemensam ekonomi, 

även om respondenten själv har en låg lön kan dennes sambo/make/maka ha en hög lön 

vilket tillsammans ger dem en högre inkomst. Detta kan vara en anledning till att de 

köper ekologiska bananer trots att de själva har en låg lön. Så behöver inte vara fallet 

men vi är medvetna om att det kan finnas en skevhet i resultatet i denna fråga då inte 

hela hushållets ekonomi togs i beaktning, vilket vi hade undersökt om studien gjordes 

på nytt.  

 

Samband mellan kunskap och tendens att köpa ekologiska bananer? 

 

Som vi tidigare tagit upp i teorikapitlet menar bland annat Vermeir & Verbeke (2012, s. 

188) att kunskap kan vara en faktor som i positiv bemärkelse ökar viljan att konsumera 

hållbart. Detta anser vi vore intressant att undersöka om det stämmer bland våra 

respondenter så vi har därför valt ut endast de som svarat att de köper ekologiskt om 

möjligheten finns. Av de som svarade på enkäten var det 70/95 som skrev att de helt 

och hållet håller med om att de köper ekologiska bananer om möjligheten finns. Av 

dessa 70 var det 20 som helt och hållet höll med om att de har kunskap kring ekologiska 

bananer och 49 höll delvis med. 69/70 av respondenterna i denna urvalsgrupp menade 

alltså att de hade eller delvis hade kunskap om ekologiska bananer, det blir 98,6% av 

denna urvalsgrupp vilket vi anser tydligt visar på ett samband mellan kunskap och 

tendens att köpa ekologiska bananer.  
 

Vi hade även tänkt undersöka om de som svarade att de inte väljer ekologiska bananer 

om möjligheten finns även menar att de har dålig eller obefintlig kunskap i ämnet. 

Antalet respondenter som svarade att de delvis eller helt och hållet tar avstånd och alltså 

visar en negativ attityd till att köpa ekologiska bananer var dock bara 7 stycken, så vi 

menar att vi inte kommer kunna dra några signifikanta slutsatser på ett så litet urval. Det 

vi dock kan se bara genom att undersöka hur de svarat är att dessa 7 respondenter helt 

och hållet eller delvis tar avstånd från påståendet om de har kunskap om ekologiska 

bananer. Vi väljer som sagt att trots detta inte dra några slutsatser i just denna fråga.  
 

Av samma anledning av den ovan väljer vi att inte söka samband mellan olika 

åldersgrupper och tendensen att köpa ekologiska bananer. Storleken på urvalsgrupperna 

för detta skiljer sig åt för mycket då spridningen i ålder bland respondenterna är för liten 
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och vi menar av den anledningen att resultatet vi når fram till vid en sådan 

sambandssökning inte är tillräckligt trovärdigt för att kunna användas då de flesta av 

respondenterna ligger inom samma åldersspann.    

4.3 Sammanfattning av våra fynd utifrån vår teoretiska modell 
 

 
Figur 29: Framtagen teoretisk modell - reviderad 

Utifrån vår teoretiska modell har vi här sammanfattat resultatet av enkätundersökningen 

på ett konkret och tydligt sätt. Vi har tidigare utgått från 4C-modellen och The Green 

Purchase Perception Matrix när vi har utformat enkäten samt analyserat svaren. Av 

denna anledning kommer även resultatet att redovisas utifrån de teorierna i vår 

teoretiska modell. Resultatet av undersökningen har även bidragit till att vi kunnat fylla 

i de tomma rutorna som inledningsvis fanns i vår teoretiska modell i Figur 2.  
 

I figur 29 kan det ses att vi har utgått från konsumenten för att ta reda på dennes åsikter 

om de 3 andra komponenterna i 4C-modellen; kostnad, tillgänglighet och 

kommunikation. Gällande kostnad har vi funnit att respondenterna ser ett värde i att 

betala mer för ekologiska bananer utifrån faktorerna miljö, hälsa och arbetsförhållanden.  

Vi kan även se att tillgängligheten generellt sett är hög gällande ekologiska bananer och 

att kommunikationen visade sig vara bristfällig. 
 

Utifrån vår empiri och analysen av denna ser vi tydligt att det är i kommunikationen 

som det brister. Respondenterna ansåg i hög grad att de inte fick tillräckligt med 

information från varken livsmedelsbutiker, staten eller producenterna av ekologiska 

bananer. Respondenterna i vår undersökning ser ett värde i att betala mer för ekologiska 

bananer och de anser att tillgängligheten av dessa är hög. De menar dock att det är 
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kommunikationen som brister och efterfrågar mer information för en ökad konsumtion 

av ekologiska bananer.  
 

Vidare analyserades empirin med hjälp av The Green Purchase Perception Matrix och 

vad vi kunde se där var att respondenterna besitter en hög grad av övertygelse om att 

ekologiska bananer är ett bättre alternativ än konventionella utifrån miljö, hälsa och 

arbetsförhållanden. Respondenternas grad av kompromissvilja är relativt låg gällande 

miljö, hälsa och arbetsförhållanden och de är villiga att kompromissa med priset för 

dessa faktorer. De anser, med andra ord, att uppoffringen de behöver göra gällande 

priset inte är särskilt stor i förhållande till fördelarna som köp av ekologiska bananer 

medför.  
 

Enligt Peattie (2001, s. 138-139) och The Green Purchase Perception Matrix har 

produkter som konsumenter känner en hög grad av övertygelse till och innehar en låg 

grad av kompromissvilja mot goda chanser att lyckas på marknaden. Detta innebär att 

konsumenterna känner stor tillit till produkten och tycker att den ur ett ekologiskt 

perspektiv är ett bättre alternativ än vad en likvärdig produkt skulle vara, samt att 

konsumenten inte ser sig behöva göra en stor kompromiss när de betalar ett högre pris. 

Fördelarna med den ekologiska produkten överväger det faktum att den är dyrare. I 

figur 1 kallas dessa produkter för win-win purchases och utifrån respondenternas svar 

kan vi placera ekologiska bananer i den kategorin.  
 

McDonald & Oates (2006, s. 159) anser att marknadsföringsstrategier kan utformas 

genom identifieringar av olika köp på det här sättet, exempelvis genom att använda 

marknadskommunikation för att öka graden av övertygelse. Detta genom att betona 

skillnaden för vad en viss produkt kan göra för miljön eller minska konsumenternas 

känsla av att behöva kompromissa. Ju mer övertygad konsumenten är om att en produkt 

är ett gott alternativ, främst miljömässigt, desto troligare är det att konsumenten känner 

sig villig att kompromissa om vissa faktorer som exempelvis priset eller prestandan 

(McDonald and Oates, 2006, s. 159). Att respondenterna ser ekologiska bananer som 

“win-win purchase” ser vi som positivt då det innebär att de har stor chans att lyckas på 

marknaden enligt Peattie (2001, s. 138-139). Vi anser att livsmedelsbutiker med hjälp 

av denna information bör arbeta med att kommunicera med sina kunder för att öka deras 

medvetenhet och integrera ekologiska bananer i kundernas “evoked set”. Det vill säga 

de alternativ som en konsument anser är acceptabla och som finns med i dennes val av 

produkter i en köpsituation (Jobber & Fahy, 2009, s. 61-62). Lyckas 

livsmedelsbutikerna med detta menar vi, utifrån resultatet av denna studie samt berörda 

teorier, att de är på rätt väg för att öka försäljningen av ekologiska bananer. 
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5. Slutsats 
 

I detta kapitel redogör vi för våra slutsatser, indelat i samma kategorier som i tidigare 

kapitel, vilka besvarar studiens problemformulering som lyder: “Är medvetenhet om 

faktorerna miljö, hälsa och arbetsförhållanden viktigt för att konsumenterna ska välja 

ekologiska bananer?” Detta för att kunna uppfylla studiens syfte vilket har varit att 

undersöka om livsmedelsbutiker bör fokusera på att öka medvetenheten om faktorerna 

miljö, hälsa och arbetsförhållanden för att få konsumenterna att välja ekologiska 

bananer och därmed öka försäljningen av dessa. 

 

5.1 Slutsatser 
 

5.1.1 Tillgänglighet 
 

Majoriteten av respondenterna i vår undersökning anser att tillgängligheten av 

ekologiska bananer är hög. Detta gör att vi kan gå vidare och anta att så är fallet och 

istället fokusera på de andra bitarna som handlar om att marknadsföra de ekologiska 

bananerna för att öka medvetenheten och viljan att konsumera dessa. Hade det visat sig 

att respondenterna ansåg att tillgängligheten var låg hade vi kunnat konstatera att 

butikerna har ett större problem än marknadsföringen och i sådana fall behövt lösa det 

problemet först. Vår slutsats blir således att tillgängligheten på de livsmedelsbutiker 

respondenterna handlar hos är god och bör vara så för att vi ska kunna gå vidare i 

analysen.  

5.1.2 Kommunikation/Grad av övertygelse 
 

De flesta av våra respondenter ansåg att de får för lite information om ekologiska 

bananer från så väl staten och producenterna som livsmedelsbutikerna. Därmed menar 

vi att det finns ett gap att fylla gällande att informera konsumenter och göra dem mer 

medvetna om ekologiska bananer. Vi har som vi tidigare skrivit valt att rikta in oss mot 

butikernas möjligheter till att påverka konsumenterna och utifrån vårt resultat anser vi 

att livsmedelsbutikerna kan göra mer än de gör idag. På något sätt verkar ändå 

konsumenterna få kunskap om ekologiska bananer då frågorna om medvetenhet visade 

att respondenterna till stor del är medvetna om konventionella bananers negativa 

inverkan på miljö, hälsa och arbetsförhållanden. Vi såg även att respondenternas grad av 

övertygelse om att ekologiska bananer är ett bättre alternativ med tanke på dessa 

faktorer är hög. Det fanns dock en del av respondenterna (18,7%) som menade att de 

saknade kunskap kring ekologiska bananer vilket vi anser är en stark anledning till att 

butikerna måste dra sitt strå till stacken genom att marknadsföra ekologiska bananer och 

informera konsumenterna bättre om dessa. Vi fann även ett samband mellan att kunskap 

om ekologiska bananer ökar tendenserna till att köpa dessa vilket stärker vår åsikt om 

att butikerna bör informera konsumenterna bättre om fördelarna med ekologiska 

bananer för att influera fler till att välja ekologiska framför konventionella bananer.  
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5.1.3 Kompromissvilja/Kostnad 
 

Vi kan utifrån vår undersökning se att respondenterna till största del är villiga att betala 

ett högre pris för ekologiska bananer än konventionella och vi tolkar det som att de ser 

ett värde i att ekologiska bananer är bättre för miljön och hälsan samt ger bättre 

arbetsförhållanden för människorna på plantagen. Graden av kompromissvilja hos våra 

respondenter ser vi som relativt låg när det kommer till konsumtion av ekologiska 

bananer gentemot konventionella. Detta stärks genom att vi fann att det inte går att se 

något signifikant samband mellan en högre lön och tendensen att handla ekologiska 

bananer. Majoriteten av de med låg lön valde i nästan lika stor utsträckning att köpa 

ekologiska bananer som de med högre lön.   

 

5.1.4 Miljö, Hälsa och Arbetsförhållanden 
 

Enligt respondenterna i vår studie är hälsa och miljö de faktorer som de värderar högst 

av våra tre utvalda, dock är det även hälsa och miljö som det har mest kunskap om just 

gällande skillnaden mellan konventionella och ekologiska bananers påverkan. Många 

ansåg att arbetsförhållanden för de som arbetar på plantagen även är en viktig faktor 

men vi kunde utläsa att kunskapen om just detta var bristande. Respondenterna saknar 

kunskap i ämnet och vi anser att det är troligt att ökad medvetenhet kring detta kan bidra 

till att fler väljer att köpa ekologiska bananer framför konventionella. Detta gäller 

således även medvetenheten om konventionella bananers påverkan på miljön och 

människors hälsa. Det vi kunnat utläsa från vår enkätundersökning styrker dessa 

antaganden då det tydligt framkommit att respondenterna anser att miljö, hälsa och 

arbetsförhållanden är faktorer som de är villiga att betala mer för och att de 

respondenter som anser sig ha kunskap om ekologiska bananer även i större 

utsträckning väljer att köpa dessa. 
 

Sammanfattningsvis menar vi att vi utifrån den undersökning som gjorts kan dra 

slutsatsen om att medvetenhet om faktorerna miljö, hälsa och arbetsförhållanden är 

viktigt för att konsumenter ska välja ekologiska bananer. Vi har funnit att 

kommunikationen mellan butiker och konsumenter är bristande vilket leder till att 

konsumenterna inte får den information som krävs för att öka deras medvetenhet kring 

ekologiska bananer. Av den anledningen anser vi att livsmedelsbutiker bör arbeta mer 

med grön marknadsföring, främst förbättra kommunikationen med konsumenterna, för 

att öka deras medvetenhet om faktorerna miljö, hälsa och arbetsförhållanden vilket 

således kan bidra till att fler konsumenter väljer ekologiska bananer istället för 

konventionella. 
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6. Studiens bidrag, etisk diskussion och förslag på 
vidare forskning 
 

I det här kapitlet vill vi belysa de vetenskapliga slutsatser vi kommit fram till och ge 

läsaren en bild av vad vi anser att dessa kan bidra med i teorin, praktiken och samhället 

i stort. Vidare följer en etisk diskussion kring innehållet i uppsatsen och avslutningsvis 

redogör vi för vad som kan tänkas vara intressant att forska i framöver.  
 

6.1 Studiens bidrag 
 

6.1.1 Teoretiskt bidrag 

 

Vår studie har bidragit till att stärka påståendet om att en högre grad av medvetenhet 

och kunskap ökar tendenserna till att konsumera ekologiskt, i vårt fall just bananer. 

Vidare bidrar denna studie till djupare kunskap om värdet av faktorerna miljö, hälsa och 

arbetsförhållanden vad gäller att influera konsumenter till en ekologisk konsumtion av 

bananer. Ytterligare insikt som denna studie lett fram till är att det inte, utifrån våra 

respondenter, går att se något tydligt samband mellan att en högre lön i större 

bemärkelse tenderar att leda till en ekologisk konsumtion av bananer än en låg lön. 

Detta menar vi stärker argumentet ytterligare att medvetenhet och kunskap väger tyngre 

än pengar i många av våra respondenters fall och att fokus av den anledningen bör ligga 

på att informera konsumenter om vikten av ekologisk konsumtion. Vi anser även att 

denna studie kan användas som språngbräda för vidare forskning inom det behandlade 

området.  

6.1.2 Praktiskt bidrag 

 

Vi har i denna studie funnit att respondenterna i vår undersökning anser att de får för lite 

information om ekologiska bananer från livsmedelsbutikerna. Detta menar vi att 

livsmedelsbutikerna bör ta till sig och fokusera på i sin gröna marknadsföring för att öka 

försäljningen av ekologiska bananer genom att influera fler konsumenter till att välja 

dessa istället för konventionella. Som tidigare nämnt visar rapporter att det önskas en 

ökning av ekologisk konsumtion vilket en större medvetenhet gällande ekologiska 

produkter troligen innebär. Vi menar att en ökad medvetenhet och kunskap inom en viss 

ekologisk produkt kan leda till att konsumenternas intresse för ekologiska produkter 

generellt ökar vilket vidare kan bidra till att det inte bara är konsumtionen av ekologiska 

bananer som ökar utan även andra ekologiska produkter. Främst då andra "win-win 

purchases” men djupare och mer omfattande studier skulle kunna leda fram till resultat 

som kan generaliseras till ytterligare ekologiska produkter.     
 

6.1.3 Samhälleligt bidrag 

 

Genom att undersöka om medvetenhet över faktorerna miljö, hälsa och 

arbetsförhållanden är viktiga för att konsumenter ska välja ekologiska bananer och finna 

att så är fallet, anser vi att denna studie i hög grad bidrar till en hållbar utveckling av 

samhället. Livsmedelsbutiker kan ta del av de upptäckter vi gjort i denna studie och 

använda dessa till att få konsumenterna att välja ekologiska bananer före 
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konventionella, vilket således minskar den negativa påverkan som konventionella 

bananer har på både miljö, hälsa och arbetsförhållanden på plantagen. Studien har även 

bidragit till ökad medvetenhet och kunskap om skillnaden mellan ekologiska och 

konventionella bananer bland respondenterna. Vi har fått god respons från deltagarna 

och några av dem har visat intresse till att ta del av uppföljningen och slutsatserna vi 

kommer fram till i analysen. Flera av respondenterna har förklarat att de anammat denna 

information och övergått från konventionella bananer till ekologiska. På sikt är det 

troligt att detta leder till att dessa övertygade konsumenter sprider informationen vidare 

och i sin tur influerar fler människor till ekologisk konsumtion av bananer. Skulle det 

även vara så att en ökad medvetenhet kring ekologiska bananer bidrar till att 

konsumenternas intresse överlag gällande ekologiska produkter växer, kan detta leda till 

en ökad konsumtion av ekologiska produkter vilket skulle innebära ett betydande 

samhälleligt bidrag som grundar sig i denna studie.  
 

6.2 Etisk diskussion 

 

Vad gäller de etiska aspekterna i studien är vi, som vi tar upp i kapitel 2.4 Val av 

datainsamlingsmetod, medvetna om att respondenter ibland kan försköna sina svar i 

undersökningar för att hårddraget verka som en bättre människa. Bryman & Bell (2005, 

s. 162) kallar detta för social önskvärdhet. Detta är dock, som vi tidigare skrivit, 

någonting som oftare sker vid intervjuer, där respondenten har direktkontakt med 

intervjuaren och därav blottar sin integritet på ett djupare plan. Vi anser att 

respondenterna som besvarat vår enkät inte behövt oroa sig över hur andra ser på deras 

ställningstaganden i olika frågor, då enkäten besvarades anonymt och via Internet, helt 

utan direkt kontakt med oss upphovsmän. Dock är det en väldigt stor del av våra 

respondenter som svarat att de köper ekologiska bananer vilket skulle kunna leda till en 

ifrågasättning av respondenternas ärlighet i svaren. Vi har dock inga incitament till att 

tro att respondenterna skulle ha angett något annat än sanningen i sina svar. Vi tror att 

anledningen till att så många väljer ekologiska bananer kan bero på att respondenterna 

är föräldrar och troligtvis har sina barns bästa som främsta prioritet, samt att det 

frekvent florerar information i media om att konventionell frukt, främst bananer, 

innehåller många farliga kemikalier som för ett litet barn kan göra stor skada. 
 

Vi har även funderat över det etiska aspekterna gällande att informera om det negativa 

inom miljö, hälsa och arbetsförhållanden angående konventionella bananer och hur det 

kan uppfattas av konsumenter som inte köper ekologiska produkter. En del konsumenter 

är, som vi kommit fram till, inte tillräckligt belästa inom området vilket kan vara en 

orsak till att de inte väljer det ekologiska alternativet om det finns tillgängligt. Det kan 

även bero på andra orsaker, exempelvis att de inte har råd. För dessa konsumenter kan 

denna typ av negativ information kännas väldigt jobbig då de kanske skulle vilja välja 

det ekologiska alternativet men inte kan på grund av ekonomin. Vi anser dock att det 

positiva med att få fler konsumenter medvetna om fördelarna med en ekologisk 

konsumtion jämfört med konventionell överväger denna risk då det gynnar så många 

fler, miljömässigt, hälsomässigt och utifrån arbetsförhållandesynpunkt om fler 

människor handlar ekologiskt.        
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6.3 Förslag på vidare forskning 

 

Vi har tidigare skrivit att vi inte kan generalisera studiens slutsatser till mer än vår 

urvalsgrupp och av den anledningen anser vi att en liknande, mer omfattande, studie 

gjord utifrån ett sannolikhetsurval skulle vara av intresse. Vi kan i vår undersökning 

tydligt se att medvetenhet om miljö, hälsa och arbetsförhållanden kring ämnet bananer 

kan få konsumenter att välja ekologiska bananer före konventionella, detta är enligt oss 

värdefull kunskap som dock behöver en starkare grund att stå på varför en mer 

omfattande studie skulle vara att önskvärd. 
 

Vidare anser vi att det skulle vara intressant att undersöka hur livsmedelsbutiker kan 

använda kunskapen som denna studie bidrar med och öka medvetenheten hos kunderna 

genom grön marknadsföring. Vilka informationskanaler eller vilken kombination av 

dessa kanaler kan tänkas fungera bäst för att nå ut till konsumenterna. Ett delmål skulle 

också kunna vara att undersöka mer djupt vilka kundgrupper som redan idag föredrar 

ekologiska bananer kontra de kunder som aldrig handlar dessa, undersöka varför det är 

så samt om det finns marknadsföringsstrategier som kan tänkas förändra detta. Vi tror 

även, som Jens Nordfeldt skriver om i boken “Marknadsföring i butik”, att exponering i 

butik är en bidragande faktor till att påverka konsumenten vid köp av en viss vara. Detta 

menar vi skulle vara intressant att undersöka djupare angående ekologiska bananer. 

Nordfeldt (2007, s. 22-23) skriver att även då vi är medvetna om ett visst alternativ kan 

konsumenten i den faktiska köpsituationen påverkas av detaljer i butikens exponering. 

Exponeringen av de olika alternativen kan leda till att den produkt konsumenten först 

hade tänkt köpa glöms bort och valet faller istället på en annan produkt (Nordfeldt, 

2007, s. 22-23). Detta understryker vikten av hur butikerna exponerar de ekologiska 

bananerna för att influera konsumenten till att välja det alternativet.   
 

Slutligen ser vi även att det finns ett behov av en djupare diskussion om vem eller vilka 

som bär ansvaret för att influera till en ekologisk konsumtion samt även hur dessa 

aktörer kan influera till detta. Vi valde att inrikta oss mot livsmedelsbutikerna men det 

skulle vara intressant att undersöka vad staten och producenternas roll och bidrag i 

denna diskussion skulle kunna vara. Skulle staten kunna influera till en mer ekologisk 

konsumtion genom att införa straffskatter på konventionella livsmedel eller leder för 

mycket regleringar till att livsmedelsbutikernas eget ansvar och initiativ kommer att 

minska? Kan belöningar som bidrag till de livsmedelsbutiker som uppnår vissa säljmål 

inom ekologisk försäljning vara något att satsa på? Ligger ansvaret att öka medvetenhet 

om arbetsförhållandena för ekologisk kontra konventionell produktion främst på 

producenterna och skulle information direkt från dessa vara mer effektiv då det är deras 

anställda det handlar om?  
 

Dessa är några av de frågor vi ställer oss. Det finns mycket att undersöka kring ämnet 

ekologiska varor och grön marknadsföring och vi anser att det är av betydande vikt att 

denna forskning fortsätter. 
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7. Sanningskriterier och kritisk granskning 
 

I detta kapitel redogörs kvaliteten på uppsatsen utifrån en kritisk granskning där vi 

utgått från kvalitetsmåtten reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  
 

7.1 Kvalitet på uppsats 
 

Patel & Davidsson 2003 (s. 98-102) skriver att reliabilitet och validitet är mått på hur 

tillförlitliga mätmetoderna i en studie är och i vilken grad forskningen mäter det som är 

avsett att mäta. Det är av stor vikt för läsarna att veta hur undersökningen är gjord för att 

kunna bygga upp en bild av hur tillförlitlig studien är (Patel & Davidsson 2003, s. 98-

102). I kvantitativa undersökningar vill forskare även ofta kunna generalisera sitt 

resultat till andra situationer och människor än de i den specifika studien (Bryman 2011, 

s. 168). Nedan följer en redogörelse över reliabiliteten, validiteten och 

generaliserbarheten angående vår uppsats.  
 

7.2 Reliabilitet 

 

Reliabilitet är ett mått på hur precist en undersökning mäter det som studien avser att 

mäta (Nationalencyklopedin, 2008c). Enligt Christensen et al. (2001, s. 308) talar detta 

mått om i vilken utsträckning ett undersökningsresultat kan uppnås på nytt om 

undersökningen görs igen vid ett annat tillfälle men på ett identiskt sätt. Författaren 

menar att skillnaden i reliabilitet beror på hur föränderligt eller konstant det 

vetenskapliga fenomen som undersöks är, vid mindre föränderlighet desto högre blir 

reliabiliteten. Då det inte existerar några slumpmässiga fel i mätningen har fullständig 

reliabilitet uppnåtts (Christensen et al. 2001, s. 290).  
 

Vi är av den åsikten att reliabiliteten i studien skulle vara hög om urvalsgruppen vore 

densamma om undersökningen gjordes på nytt. Detta eftersom vi gjort ett 

bekvämlighetsurval och inte ett slumpmässigt sådant. Om studien gjordes på nytt med 

ett förändrat urval tror vi att reliabiliteten skulle vara något lägre, eftersom vi människor 

är så olika och våra förutsättningar likaså tror vi att resultatet skulle förändras något 

med en ny urvalsgrupp. I och med detta undviker vi att generalisera resultatet av 

empirin. Det finns dock aspekter i undersökningen som höjer reliabiliteten också. Vi har 

testat våra enkäter på 10 försöksrespondenter genom en pilotstudie och därefter 

standardiserat enkäten samt utarbetat en modell där empirisk data behandlas. Johansson 

Lindfors (1993, s. 111) menar att ett genomtänkt förarbete är ett av de bästa sätten att 

kontrollera reliabilitetsnivån. Felaktigheter som den mänskliga faktorn kan tillföra 

påverkar också reliabiliteten (Johansson Lindfors, 1993, s. 110). För att undvika denna 

faktor har vi använt oss av programmet SurveyMesh under genomförandet av 

enkätundersökningen. Detta minimerar exempelvis risken att respondenterna missar 

någon fråga eller att vi som analyserar resultatet tar med resultatet från samma enkät två 

gånger. Slutligen anser vi att vår studie har god reliabilitet och på så vis skapar 

förutsättningar till att göra mätmetoden valid.  
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7.3 Validitet 
 

Validiteten i en undersökning behandlar innehållet i undersökningen och om 

mätmetoden som gett upphov till detta har mätt det som var tänkt att mäta 

(Nationalencyklopedin, 2008d). Har undersökningen hög validitet eller är valid finns 

det inga systematiska mätfel (Nationalencyklopedin, 2008d). Hur frågor och skalor är 

utformade samt hur användandet av dessa har med en undersöknings validitet att göra 

(Lekvall & Wahlbin 1993, s. 211). Det finns olika sätt att ange validitet på men omöjligt 

att helt klart bestämma om en mätmetod är valid (Lekvall & Wahlbin 1993, s. 211).  
 

Vi är av uppfattningen att vår undersökning är tillräckligt valid för att besvara 

forskningsfrågan på ett sanningsenligt sätt. Genom att låta en grupp av föräldrar ta 

ställning till en rad olika påståenden som vi anser är relevanta kring ämnet, anser vi oss 

anammat den informationen som krävs för att kunna dra vetenskapliga slutsatser. 

Validitet innebär att insamlad data både måste vara relevant utifrån problemformulering 

och den teori som ska testas (Johansson Lindfors, 1993, s. 108). Detta anser vi oss ha 

lyckats bra med eftersom vi utformat frågor och påståenden i enkäten baserat på 

teoriernas olika delar, vilket underlättade analysen om huruvida livsmedelsbutikerna 

kan ändra sin gröna marknadsföring till just det som teorierna lyfte fram. För att göra 

analysen av enkäten smidig och undersöka vad respondenterna ansåg gällande frågorna 

i vår enkät, har vi använt oss av Likertskalan, där Johansson Lindfors (1993, s. 109) 

förklarar att det är viktigt att ge olika variabler värden för att skapa förutsättningar till 

analys.  
 

7.4 Generaliserbarhet 

 

Johansson Lindfors (1993, s. 162) skriver att för att kunna generalisera resultatet av en 

studie måste urvalet för studien vara representativt för ett större sammanhang än det 

specifika urvalet. Med representativt menas till vilken grad en totalundersökning skulle 

generera samma resultat som studien gjort (Johansson Lindfors, 1993, s. 162). Enligt 

Holme & Krohn-Solvang (1991, s. 305) är det endast ett sannolikhetsurval som kan leda 

till en generalisering som är statistisk försvarbar. Vi har, som vi redogjorde för i avsnitt 

2.5.2, använt oss av ett bekvämlighetsurval. Holme & Solvang (1991, s. 305) menar att 

det är vanligt att sådana urval görs vid tids- eller resursbegränsningar och att det inte går 

att försvara en generalisering av ett sådant urval statistiskt men att resultatet ändå kan 

vara användbart. Bryman (2011, s. 169) skriver att resultatet från ett bekvämlighetsurval 

endast kan generaliseras till den population som urvalet gjordes från och således bör 

forskaren undvika att dra slutsatser utöver detta. 
 

Vår population är, som vi tidigare nämnt, barnfamiljer i Sverige. Johansson Lindfors, 

(1993, s. 162) skriver att genom granskning av likheter mellan urvalet och den totala 

populationen kan forskare på rationella grunder bedöma undersökningens 

generaliserbarhet. Som vi skrev i avsnitt 4.1.1 är många av medlemmarna i den gruppen 

som vi skickat ut enkäten till föräldralediga, av den anledningen valde vi att inte 

jämföra inkomsterna för våra respondenter med inkomsterna för barnfamiljer i Sverige i 

stort. En annan anledning till detta val är att undersökningen endast tog respondentens 

lön i beaktning och inte hela hushållets inkomst vilket innebär att vi inte kan jämföra det 

med övriga barnfamiljer i Sveriges inkomst. Detta är ett medvetet val som dock leder 

till att vi inte kan argumentera för att vår urvalsgrupp är representativ för populationen 
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gällande just inkomst. Att medelåldern för våra respondenter gick i linje med 

populationens medelålder samt att vårt urval inte innehåller några geografiska gränser, 

då medlemmarna i gruppen finns utspridda i hela landet, ser vi som positivt för 

generaliserbarheten i uppsatsen. Trots detta anser vi att det krävs ett större urval för att 

kunna generalisera studien till Sveriges alla barnfamiljer och väljer därför att inte göra 

det. Vi menar dock att slutsatserna av studien ändå är intressanta och användbara, inte 

minst för livsmedelsbutiker då resultatet av undersökningen indikerar att medvetenhet 

om faktorerna miljö, hälsa och arbetsförhållanden kan få konsumenter att välja 

ekologiska bananer före konventionella, men även för ytterligare fördjupning och 

forskning inom området. 
 

Vi har även diskuterat om det går att generalisera resultatet till andra typer av 

ekologiska produkter än just bananer. Då denna undersökning tydligt utgår från 

ekologiska bananer är vi försiktiga gällande en generalisering till andra ekologiska 

produkter. Vi menar dock att resultatet skulle kunna gå att generalisera till andra “win-

win purchases”. Med det menar vi andra ekologiska produkter där konsumenterna 

känner en hög grad av övertygelse och en låg grad av kompromissvilja. Detta då vi ser 

det som att produkter som går att placera i “win-win purchase-kategorin” är produkter 

som konsumenterna känner stor tillit till och inte ser sig behöva göra en stor uppoffring 

för att köpa. Därigenom vågar vi sträcka oss till att anta att medvetenhet kring 

faktorerna miljö, hälsa och arbetsförhållanden kan få konsumenter att välja ekologiska 

bananer före konventionella, skulle kunna generaliseras till andra “win-win purchases”. 

Det skulle inte nödvändigtvis behöva handla om just de tre faktorerna när det inte gäller 

bananer men vi tror ändå att de är viktiga faktorer för konsumenter gällande de flesta 

produkter och inte bara gällande bananer. 
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Appendix 
 
Appendix 1 – Enkätundersökningsmall 
 
Bananer är en av de mest besprutade frukterna i världen. Sverige är det land som 

konsumerar flest bananer per invånare bland länder där frukten inte odlas. Bananer är en 

av de varor där skillnaden mellan ekologisk och konventionell odling är som störst. 

Ekologiska bananer är oftast dyrare än konventionella bananer. Vi vill därför undersöka 

om konsumenterna anser att miljö, hälsa och arbetsförhållanden är viktiga för att de ska 

välja att köpa ekologiska bananer.  
 

 

Ålder: 

19-24 [ ]  

25-34 [ ] 

35-44 [ ] 

45-54 [ ] 

55+    [ ] 

 

Din månadsinkomst (före skatt): 

<4999kr            [ ] 

5000-9999kr     [ ] 

10000-19999kr [ ] 

20000-24999kr [ ] 

25000-29999kr [ ] 

30000kr >         [ ] 

 

Antal barn: 

1   [ ] 

2   [ ] 

3   [ ] 

4   [ ] 

5> [ ] 

 

Håller helt och hållet med = 5  

Håller delvis med = 4 

Vet inte / ingen åsikt = 3 

Tar delvis avstånd = 2 

Tar helt och hållet avstånd = 1 

 

Tillgänglighet 

 

x Jag anser att det är lätt att hitta ekologiska bananer i livsmedelsbutiker. 

 

1 2 3 4 5 

 

 

x Jag anser att ekologiska bananer är lätta att hitta i den butik jag oftast handlar i. 

 

1 2 3 4 5 
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x Jag väljer ekologiska bananer om möjligheten finns. 

 

1 2 3 4 5  
 

x Om det inte finns ekologiska bananer väljer jag konventionella bananer istället. 

 

1 2 3 4 5 

 

Grad av övertygelse 

 

x  Arbetare på ekologiska bananplantage har bättre arbetsförhållanden än på 

konventionella.  

 

1 2 3 4 5 

 

x  Ekologiska bananer är bättre för miljön än konventionella 

 

1 2 3 4 5 

 

x  Ekologiska bananer är bättre för hälsan än konventionella. 

 

1 2 3 4 5 

 

x Vem/Vilka tycker du bär det främsta ansvaret för att influera till en ekologisk 

konsumtion av bananer? 

 

Konsumenten  Producenterna 

 Livsmedelsbutikerna  Staten 

 

Kompromissvilja/Kostnader 

 

x Jag är villig att betala ett högre pris för att bananerna inte skall vara kemiskt 

besprutade. 

 

1 2 3 4 5 

 

x Det skiljer sig i hållbarhet mellan ekologiska och konventionella bananer. 

 

1 2 3 4 5 

 

x Jag är villig att köpa ekologiska bananer trots att hållbarheten är sämre (mognar 

snabbare). 

 

1 2 3 4 5 

 

x Av miljöskäl väljer jag att köpa ekologiska bananer framför konventionella bananer 

trots eventuell prisskillnad. 

 

1 2 3 4 5 
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x Av hälsoskäl väljer jag att köpa ekologiska bananer framför konventionella bananer 

trots eventuell prisskillnad. 

 

1 2 3 4 5 

 

x För rådande arbetsförhållanden under produktion av konventionella bananer väljer jag 

ekologiska bananer framför konventionella bananer trots eventuell prisskillnad. 

 

1 2 3 4 5 

 

Medvetenhet/Kommunikation 

 

x Jag har kunskap kring ekologiska produkter. 

 

1 2 3 4 5 

 

x Jag har kunskap kring ekologiska bananer. 

 

1 2 3 4 5 

 

x Kemiskt bekämpningsmedel är negativt för miljön. 

 

1 2 3 4 5  

 

x Det finns kemiskt bekämpningsmedel i konventionella bananer, både i skalet och i 

fruktköttet.    

 

1 2 3 4 5 

 

x Det är bättre för hälsan att äta ekologiska bananer. 

 

1 2 3 4 5 

 

Konventionella plantager använder kemikalier som är skadliga för människorna som 

arbetar där. 

 

1 2 3 4 5 

 

x Det är inte tillåtet att använda kemiskt bekämpningsmedel på ekologiska 

bananplantage och därför finns det inte några kemikalier i de ekologiska bananerna. 

 

1 2 3 4 5 

 

x Jag har för lite kunskap för att göra ett rättvist val mellan ekologiska och 

konventionella bananer. 

 

1 2 3 4 5 

 

x Jag anser att jag får tillräckligt med information från livsmedelsbutikerna om 

ekologiska bananer. 

 

1 2 3 4 5 
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x Jag anser att jag får tillräckligt med information från producenterna om ekologiska 

bananer. 

 

1 2 3 4 5 

 

x Jag anser att jag får tillräckligt med information från staten om ekologiska bananer. 

 

1 2 3 4 5 

Öppna frågor 

 

x Vi har undersökt om tre faktorer, miljöskäl, hälsoskäl och arbetsförhållanden, har 

betydelse för att man ska välja ekologiska bananer framför konventionella. Finns det 

någon faktor som vi inte tagit upp som skulle kunna få dig att köpa ekologiska bananer 

trots att de oftast är dyrare än konventionella?  
 

Vilka av nedanstående faktorer anser du är viktigast för att influera konsumenter till att 

konsumera mer ekologiska bananer. (Rangordna dessa faktorer med den viktigaste först, 

t.ex. B C A D E)   

A. Att ekologiska bananer finns tillgängliga för köp i livsmedelsbutikerna 

B. Att ekologiska bananer är bättre för min hälsa än vad konventionella bananer 

är 

C. Att arbetsmiljön är bättre för odlare av ekologiska bananer, än vad den är för 

odlare av  konventionella bananer 

D. Att det gör gott för naturen/miljön i stort att handla ekologiska bananer före 

konventionella bananer 

E. Att höja medvetenheten hos konsumenter gällande ekologiska bananer 
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Appendix II – Följebrev 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser till civilekonom inom Service Management vid Umeå 

universitet. Vi skriver vår kandidatuppsats inom marknadsföring där vi undersöker om 

medvetenhet om faktorerna miljö, hälsa och arbetsförhållanden kan få konsumenter att 

välja ekologiska bananer. Som ett led i detta genomför vi en enkätundersökning bland 

konsumenter där vi ställer frågor om konsumenternas upplevelser angående både 

ekologiska och konventionella bananer idag. Syftet med uppsatsen är att undersöka om 

livsmedelsbutiker bör fokusera på att genom grön marknadsföring öka konsumenternas 

medvetenhet om faktorerna miljö, hälsa och arbetsförhållanden för att öka försäljningen 

av ekologiska bananer. Vi har valt att fokusera på barnfamiljer i Sverige och av den 

anledningen vill vi be er att svara på denna enkätundersökning vilket bara tar några 

minuter. Deltagandet är självklart helt frivilligt och du som respondent är fullständigt 

anonym. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och endast för att uppfylla 

studiens syfte, inte i några andra sammanhang. 

Vi kommer även lotta ut två presentkort á 100kr på valfri internetbutik och för att 

deltaga i utlottningen, vilket även det är helt frivilligt, skriver ni ert namn i 

kommentarsfältet under inlägget som “bevis” på att ni besvarat enkäten. Då vi vill att 

respondenterna ska kunna vara helt anonyma kommer vi inte på något sätt kunna 

kontrollera att alla som deltar i utlottningen verkligen har svarat på enkäten men vi litar 

på er ärlighet i detta :) 

 

Tack på förhand för Din medverkan! 

Idah Perman & Emil Löfmark 

 

Vid eventuella funderingar om er medverkan i undersökningen eller enkätens frågor är 

ni varmt välkomna att kontakta någon av oss via mail eller telefon. 

Idah Perman  

XXX - XX XXX XX 

Mail.adress@mail.se 

Emil Löfmark 

XXX - XX XXX XX 

Mail.adress@mail.se 
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