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Förord	  
 
Vi vill först och främst tacka vår handledare Anna-Carin Nordvall för hennes arbetssätt, 
tips, idéer, reflektioner och allt stöd under hela arbetets gång. Vi vill även rikta ett stort 
tack till de mödravårdscentraler i Umeå som hjälpt oss komma i kontakt med vår 
målgrupp, till alla våra respondenter som med sina svar gjorde denna uppsats möjlig 
och till Sara Norgren för all hjälp. 
 
Vi vill också tacka våra studiekamrater som delat denna tid med oss och som har stöttat 
och uppmuntrat oss under arbetets gång. Den här uppsatsen hade inte blivit lika bra och 
vi hade inte haft lika roligt utan er.  
 
Slutligen vill vi även tacka varandra för ett bra samarbete, förmågan att komplettera 
varandra och att vi hjälpt varandra att driva arbetet framåt under tyngre perioder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Madeleine Brovig                                                                             Linnéa Finnberg 
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Sammanfattning	  
Idag är människans påverkan på klimatet och den globala uppvärmningen ett ständigt 
återkommande ämne i samhällsdebatten. Det finns en mängd miljöcertifieringar som 
ska tydliggöra för konsumenten att varan är framställd på ett sätt som är hållbart ur 
miljösynpunkt och kan exempelvis röra djurhållning, arbetsvillkor eller andra faktorer 
som påverkar ett hållbart samhälle. Dessa certifieringar finns för att konsumenten ska få 
bättre kännedom om matens ursprung och produktion och på så sätt kunna fatta mer 
medvetna val av livsmedel.  
 
Vår studie syftade till att undersöka hur konsumenter, i detta fall gravida kvinnor som 
väntar sitt första barn, resonerar när de står inför att välja en miljöcertifierad eller en 
icke-miljöcertifierad livsmedelsvara. Vi har även undersökt huruvida faktorerna 
kunskap, pris och tillgänglighet påverkar valet av vara. Utifrån vår undersökning har vi 
kunnat konstatera att det råder ett gap mellan respondenternas intention till beteende 
och hur deras beteende ter sig i verkligheten. Vi valde att använda oss av målgruppen 
gravida kvinnor som väntar sitt första barn då tidigare studier visat att föräldrar tenderar 
att i större utsträckning köpa miljöcertifierade produkter än innan de blev föräldrar. Vi 
ville se om denna förändring sker redan när kvinnan är gravid. Vi har inte kunnat se 
något ökat intresse för eller konsumtion av miljöcertifierade livsmedel hos 
respondenterna jämfört med innan graviditeten. Av faktorerna kunskap, pris och 
tillgänglighet var kunskap den enskilt största faktorn som påverkade val av 
miljöcertifierade livsmedel då de respondenter som hade mest kunskap inhandlade desto 
mer miljöcertifierade varor än de som saknade kunskap. Eftersom samtliga respondenter 
ansåg att mer information och kunskap skulle göra att de köpte mer miljöcertifierade 
varor stärker det vår slutsats att kunskap är den faktorn som har störst påverkan på 
respondenterna.   
 
För våra respondenter var tillgänglighet inte ett problem då samtliga handlade på 
stormarknader där det generellt sett är bra utbud av miljöcertifierade varor. De 
respondenter som uppgav tillgänglighet som en anledning till att inte köpa 
miljöcertifierat valde ändå inte miljöcertifierade varor när tillfälle gavs vilket gör att vi 
tolkar tillgänglighet som en liten påverkansfaktor. Inte heller pris bedömer vi vara en 
viktig påverkansfaktor. Visserligen fanns det respondenter som uppgav pris som 
avgörande faktor men det var även dessa som hade låg kunskap och som trodde att mer 
kunskap skulle få dem att köpa mer miljöcertifierade livsmedel. Detta stärker ytterligare 
vår slutsats att kunskap är den största påverkansfaktorn. Slutligen kan vi konstatera att 
större delen av våra respondenter inte uppfyller den gröna köpbeslutsprocessen eftersom 
det fanns hinder på vägen som påverkade respondenten i dennes beslut.  
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1. Inledning 
 
I vår inledning presenterar vi bakgrunden till ämnesområdet. Vi kommer beskriva 
begreppet miljöcertifieringar och vad de fyller för funktion, beskriva kortfattat vad 
tidigare forskning inom konsumentbeteende och miljöcertifieringar visat samt 
presentera vår målgrupp. Slutligen ämnar vi redogöra för det forskningsgap som finns 
inom området samt studiens syfte och problemformulering. 
 
Dagens samhällsdebatt handlar i allt större utsträckning om att förändra 
samhällsstruktur och livsstil till en mer hållbar sådan, samtidigt som vi människor idag 
lever långt över jordens tillgångar. Konsumtionen ökar i rasande takt och det finns flera 
orsaker till detta. (Bolling, 2013) I kölvattnet av den problematik som uppstår på grund 
av överkonsumtion har många branscher försökt ställa om till en mer hållbar produktion 
för att spara på jordens resurser. Det finns flera företag som enbart arbetar med att 
miljöcertifiera hållbara alternativ inom livsmedelsbranschen, exempelvis KRAV och 
Fairtrade (Krav1, uå, Fairtrade1, uå). Med begreppet miljöcertifiering menas att en 
produkt eller vara inom livsmedelsbranschen har en etikett på förpackningen som visar 
att den är framställd under kontrollerade former. Denna etikett skall vara trovärdig och 
förse konsumenterna med information om att produkten är tillverkad på ett sätt med 
miljömässiga och/eller sociala fördelar, vilket skall underlätta för konsumenterna vid ett 
inköp (Thøgersen, Haugaard & Olesen, 2010, s. 1787). Dessa certifieringar har ökat 
drastiskt de senaste åren och idag finns det cirka 500 stycken, varav två tredjedelar av 
dessa har uppkommit sedan slutet av 1990-talet (Belz & Peattie, 2012, s.207). 
Certifieringarna är specialiserade på olika områden inom hållbarhet, bland annat att 
producerat på ett miljömässigt hållbart sätt, djurhållning och/eller producenternas 
arbetsförhållanden (Belz & Peattie, 2012, s.206). Miljöcertifieringar är ett 
samlingsnamn för många undergrupper av det som anses vara producerat på ett hållbart 
sätt, bland annat kan det benämnas som ekologiskt, grönt, miljövänligt och/eller 
miljömärkt. Några kända märken som finns på den svenska marknaden är Krav, MSC, 
Fairtrade samt livsmedelsbutikernas egenmärkta ekologiska varor som Ica I love eco 
och Coop Änglamark. Fördelarna med miljöcertifierade varor framför konventionella 
varierar beroende på vara, ett exempel är kaffeplantager, där ett av världens farligaste 
bekämpningsmedel som är skadligt för människor, djur och miljö används runt om i 
världen. Detta ämne har länge varit förbjudet i Sverige och EU. Genom att välja KRAV 
och Fairtrademärkt kaffe slipper både konsumenten och de människor som framställer 
kaffet utsättas för detta bekämpningsmedel (Naturskyddsföreningen, 2012). I 
livsmedelsbranschen finns det med andra ord flera olika, miljövänliga, alternativ till 
konventionella varor. Försäljningen av ekologiska livsmedel ökar för varje år som går. 
2012 bestod 4 % av all livsmedelsförsäljning av ekologiska livsmedel 
(Naturskyddsföreningen, uå; SCB1, uå;  SCB2,uå,) och år 2013 hade försäljningsandelen 
av ekologiska produkter inom livsmedelsbranschen ökat till 4,3% (Ekoweb, 2014).  
 
De symboler som kommunicerar miljöcertifieringar syftar till att fungera som ett 
verktyg för att underlätta för konsumenten att göra hållbara inköp. Thøgersen et al 
(2010, s. 1803) påvisar att de konsumenter som i större utsträckning har lättare att ta till 
sig nya miljöcertifieringar inte behöver mycket information om miljöcertifieringen för 
att förstå vad den innebär samt att de även har motivation till att söka ny information 
vid behov. Samtidigt kan andra konsumenter uppleva ett överflöd av information som 
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medför att de har svårt att ta till sig nya miljöcertifieringar och därmed inte köper 
sådana varor (Thøgersen et al., 2010, s. 1803).  
 
Miljöcertifieringar har blivit ett av de vanligaste sätten att influera konsumentbeteende, 
då det går att påverka konsumenterna via både produktens förpackning och i butiken, 
där större delar av köpbesluten fattas (Belz & Peattie, 2012, s.207). Det finns många 
andra faktorer som kan påverka vilka livsmedel konsumenten väljer och i vilka 
situationer som dessa faktorer påverkar. En klassisk modell för att kunna identifiera de 
olika stadierna och vilka faktorer konsumenten påverkas av är köpbeslutsprocessen. 
Köpbeslutsprocessen är ett händelseförlopp som beskriver vad som händer hos en 
konsument från det att konsumenten inser att denne har ett behov av något fram tills 
dess att ett inköp är gjort. Processen består av de fem faserna problemigenkänning, 
informationssökning, utvärdering av alternativ, val av produkt samt resultat av inköp. 
(Solomon, Bamossy, Askegaard &Hogg., 2013, s.334) 
 
Det har konstaterats ett samband mellan i vilken utsträckning som konsumenter värnar 
om miljön och vilken påverkan det har på dennes beteende gällande konsumtion av 
miljöcertifierade varor (Bamberg, 2003, s.21). Leire & Thidell (2005, s. 1068) menar att 
individens val att ta del av/inte ta del av produkternas miljöinformation kan förklaras av 
konsumentens beteendemönster och agerande vid olika situationer. Det som påverkar 
konsumentens beteendemönster beror på hur mycket tillgänglig tid och pengar denne 
har, externa stimuli så som reklamkampanjer och information, tillgängligheten av 
miljöcertifierade varor, tillit till den information som tillhandahållits och slutligen 
vilken motivation och förståelse för vilken betydelse olika produktval har (Leire & 
Thidell, 2005, s. 1068). Ovanstående kan sammanfattas med att pris, kunskap och 
tillgänglighet av miljöcertifieringar torde vara intressanta faktorer att undersöka för att 
förstå konsumentens beteende och därigenom få förståelse för hur konsumenters 
köpbeslutsprocess går till.  
 
Som vi nämnt ovan är vissa konsumenter mer benägna att konsumera miljöcertifierade 
varor än andra. Konsumenter efterfrågar tydligare information på förpackningarna, då 
även insatta/miljömedvetna konsumenter upplever att de saknar information bland annat 
på förpackningarna. (De Pelsmacker, Janssens, Sterckx, & Mielants, 2005b, s. 524) 
Dock finns det konsumenter som upplever att desto mer information som de blir 
överösta med, desto mer förvirrade blir de angående sitt livsmedelsval. Andra 
konsumenter känner sig generellt positiva till miljöcertifierade varor, men köper ändå 
inte dessa. Den tredje typen av konsument upplever att de förstår informationen som 
finns tillgänglig men det kommer ändå inte leda till ett ändrat beteende som får dem att 
köpa miljöcertifierade varor. (De Pelsmacker et al., 2005b, s. 524)  
 
Det finns en studie gjord av Roberts (1996, refererad av Auger et al., 2003, s. 249) där 
Auger anser att Roberts hittade tre viktiga faktorer gällande konsumentbeteende. Den 
första faktorn är att inte alla konsumenter bryr sig om etik när de handlar, vilket visar på 
att konsumenter har olika preferenser. Den andra är att det finns en väldigt liten 
diskrepans mellan demografiska skillnader och konsumenters vilja att konsumera 
hållbart, ett konstaterande som gör det än viktigare att förstå vad konsumenterna 
värdesätter. Den tredje är att det finns en stor skillnad mellan de konsumenter som 
uttrycker sin oro för miljön kontra hur samma konsumenter agerar i verkligheten, när de 
väl står i butiken och ska köpa något. Detta gör det intressant att se vilka faktorer som 
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påverkar konsumenten att inte välja miljöcertifierade livsmedelsvaror i 
köpbeslutsprocessen i butiken. 
 
Forskning har de senaste årtiondena visat att konsumenter har goda intentioner att 
konsumera mer miljövänliga produkter men att det fortfarande finns en stor diskrepans 
mellan konsumenters avsikter och beteende (Leire & Thidell, 2005, s. 1065). Det har 
också visat sig att det finns ett glapp i forskningen gällande huruvida konsumenternas 
intentioner att konsumera miljövänliga varor är baserat på betydelsen av produktens 
miljöcertifiering (D'Souza, 2004, s. 180) eller andra faktorer. Även Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU, 2013) anser att det behövs mer kunskap gällande 
konsumenters värderingar och attityder till produktionsmetoder och djurhållning i den 
ekologiska produktionen. Utöver detta beskriver SLU att forskning också saknas 
gällande betalningsvilja och vilka aspekter på livsmedelskvalitet som efterfrågas (SLU, 
2013). Kunskapen om vad de olika miljöcertifieringarna betyder är idag väldigt 
varierande hos konsumenterna. Vissa konsumenter använder certifieringarna för att 
säkerställa att produkterna de köper har tillverkats på ett bra sätt, vissa konsumenter vet 
att om att certifieringarna finns och en tredje grupp har inte ens hört talas om dessa 
certifieringar (Thøgersen et al., 2010, s. 1788). Nordiska konsumenter anser sig vara 
medvetna om de mest förekommande miljöcertifieringarna (Leire & Thidell, 2005, s. 
1062,1065), men kunskapen om dessa är generellt låg hos dessa konsumenter (Leire & 
Thidell, 2005, s. 1066). För att både samhälle och individuella intressenter ska kunna 
dra nytta av miljöcertifieringar behövs det akut forskning för att på så sätt klargöra när 
och varför konsumenten väljer miljöcertifieringar. (Thøgersen et al., 2010, s. 1788). 
 
Hjelmars (2011) studie undersökte vilka faktorer som påverkar köp av miljöcertifierade 
varor. Resultatet visade att livshändelser såsom att få barn är en av de faktorer som 
påverkar. Föräldrarna anser sig reflektera mer över sina livsmedelsval sedan de blev 
föräldrar och har ändrat inställning till miljöcertifierade livsmedelsvaror och studien 
påvisade också att de köpt mer av dessa varor sedan de fick barn (Hjelmar, 2011, s.343). 
Dock har vi inte kunnat se någon forskning på huruvida denna inställning till 
miljöcertifierade livsmedel ändras redan när kvinnan är gravid med sitt första barn. Med 
detta i åtanke har vi valt att studera denna målgrupp för att undersöka vilka faktorer som 
påverkar dem i deras val av miljöcertifierade eller icke-miljöcertifierade 
livsmedelsvaror.  
 
Med denna problembakgrund anser vi att det finns faktorer i konsumentens 
köpbeslutsprocess som påverkar utgången av livsmedelsinköp. Utifrån det 
forskningsgap som har presenterats ovan har vi valt att fokusera vår studie på 
konsumenters köpbeteende vid miljöcertifierade varor. Vi har därmed kommit fram till 
denna problemformulering som vår studie ämnar besvara: 
 

1.1 Problemformulering 
Hur resonerar gravida kvinnor vid val av miljöcertifierade livsmedelsvaror i 
köpbeslutsprocessen? 
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1.2 Studiens syfte             
Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur konsumentgruppen gravida kvinnor 
som väntar sitt första barn resonerar när de ska köpa en livsmedelsvara, då det finns 
både ett miljöcertifierat och ett icke-miljöcertifierat alternativ. Vidare kommer studien 
att undersöka vilka delar av köpbeslutsprocessen som påverkar konsumenten i valet av 
livsmedelsvaror. Utifrån köpbeslutsprocessen kommer vi att undersöka vilka faktorer 
kunden involverar vid inköp av livsmedelsvaror. De faktorer vi huvudsakligen kommer 
att undersöka är konsumenternas kunskap och den tillgång till information som de har 
om miljöcertifieringar samt på vilket sätt detta spelar roll inför ett köpbeslut. Dessutom 
kommer faktorerna pris och tillgänglighet att tas i beaktning då tidigare forskning visat 
att dessa är viktiga faktorer vid ett köpbeslut av miljöcertifierade livsmedelsvaror.  
 
 

1.3 Begreppsförklaringar 
I studien benämns begreppen ekologiskt, grönt, miljövänligt och/eller miljömärkt 
flertalet gånger då vi skriver om miljöcertifieringar, vilket beror på att tidigare forskning 
ofta har använt sig av olika begrepp. Vi anser att samtliga dessa begrepp innefattas i 
kategorin miljöcertifieringar, då de är producerade på ett hållbart sätt. Det finns idag ca 
500 stycken olika miljöcertifieringar bland dagligvaror. Nedan kommer vi presentera 
och beskriva de mest förekommande certifieringar som finns i dagligvaruhandeln och 
som upprepade gånger nämns i vår studie. Genom att fastställa de olika benämningar vi 
kommer använda oss av hoppas vi på att underlätta för läsaren. De varor som inte 
klassas som miljöcertifierande kommer benämnas som konventionella varor.  
 

1.3.1 KRAV 

Krav-märket visar att en vara är ekologiskt producerad. När en vara är ekologisk 
producerad innebär det att produktionen tagit hänsyn till naturen, klimatet, djuren och 
människorna. (Krav2, uå) I detta innefattar djurhållning, att grödorna odlas utan kemiska 
bekämpningsmedel och dylikt, böndernas arbetsmiljö och att livsmedlen inte innehåller 
tillsatser eller har producerats med GMO. Vid jämförelse med EU:s ekologiska 
märkning har KRAV ytterligare regler för djuromsorg. KRAV innefattar även reglar för 
klimat och social hänsyn, vilket inte EU:s ekologiska märken gör. (Krav2, uå) 
 

1.3.2 Fairtrade 
Fairtrade är en oberoende certifiering som bidrar till att förbättra arbets- och 
levnadsvillkor för anställda och odlare. Det sker bland annat genom att odlaren får 
utbildning och kunskapsstöd från Fairtrade Internationals representanter på plats samt 
att det sker oberoende kontroller och krav på förbättringar i produktion och arbetsmiljö. 
(Fairtrade 2, uå) Genom Fairtrade får odlarna och de anställda högre löner samt ett 
minimipris som överstiger produktionskostnaden vilket, tillsammans med långsiktiga 
handelsavtal, ger odlarna en trygghet inför framtiden. (Fairtrade1, uå) Utöver den 
ekonomiska situationen bidrar Fairtrade också till att förbättra demokrati, 
organisationsrätt och miljöhänsyn i produktionen. De motverkar även barnarbete och 
diskriminering. (Fairtrade1, uå) 
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1.3.3 MSC 

Marine Stewardship Council (MSC) står för hållbart fiske och känns igen genom den 
blå märkningen som finns på fiskförpackningen. Med hållbarhet innebär att säkra 
bestånden inom fiske av både fisk och skaldjur samt värna om den marina miljön. 
(MSC, uå)  
 

1.3.4 Livsmedelsbutikernas egna miljöcertifieringar 
De två största livsmedelskedjorna i Sverige, ICA och Coop har även varsitt eget märke 
för ekologiska varor. På ICA heter det märket Ica I love eco (Ica, uå) och hos Coop 
heter det Änglamark (Coop, uå). Enligt ICA är hälften av deras utbud av 
livsmedelsvaror, förutom frukt, producerat på ett hållbart sätt inom Sverige (Ica, uå). 
Coop Änglamark är enligt dem själva störst i Sverige inom ekologi och erbjuder varor 
med andra miljöcertifieringar så som KRAV, MSC och Svanen (Coop, uå). 
 

1.3.5 EU:s ekologiska märkning 
EU:s ekologiska miljöcertifiering finns på många livsmedelsvaror på den svenska 
marknaden. Certifieringen säkerställer att grödor och växter inte har blivit besprutade 
med kemiska bekämpningsmedel eller genetiskt modifierade organismer. 
Djurhållningen på gårdar som innehar EU:s ekologiska märkning måste ha ätit 
ekologiskt foder från den egna gården. Dessutom måste djuren ha möjlighet till 
utomhusvistelse och kunna ges möjlighet att kunna bete sig så naturligt som möjligt. 
(Jordbruksverket, 2014) 

1.4 Studiens avgränsningar 
Studien syftar till att undersöka vilken av faktorerna kunskap, pris och tillgänglighet 
som har störst påverkan på gravida kvinnor vid köp av en miljöcertifierad eller icke-
miljöcertifierad vara. Vi kommer inte undersöka hur näringslivet eller övriga 
intressenter skall gå tillväga för att konsumenterna skall köpa mer miljöcertifierat utan 
snarare konstatera vilken faktor eller vilka faktorer som har betydelse vid målgruppens 
val av produkt. Däremot kommer vi ge rekommendationer och vi hoppas att näringslivet 
kan ta del av vår studie och använda resultaten i deras marknadsföring av 
miljöcertifierade produkter. Vi har inte heller valt att studera en specifik 
miljöcertifiering utan snarare miljöcertifieringar som helhet. I vår studie klassificeras 
inte lokalproducerat som en miljöcertifiering då dessa produkter inte har en specifik 
certifiering på förpackningen. 
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 
 
I detta kapitel presenterar vi vår kunskapssyn, vetenskapliga ansats samt verklighetssyn 
för att på så sätt klargöra de utgångspunkter vi haft med studien. Vi presenterar vårt 
val av ämne samt den förförståelse vi hade inom området innan vi började med studien. 
Avslutningsvis reflekterar vi över de källor vi använt oss av och beskriver hur vi kritiskt 
granskat dessa. 
 

2.1 Val av ämne 
Vi har diskuterat vårt uppsatsämne sedan sommaren 2013. Under större delen av vår tid 
på universitetet har vi studerat både företagsekonomi och marknadsföring. När vi under 
våren 2013 läste kursen marketing ethics kände båda två att hållbarhet var ett ämne vi 
ville ägna oss mer åt. Vi är båda intresserade av hållbarhet och framförallt 
livsmedelskonsumtion, vilket gjorde att vi ville fördjupa vår kunskap inom området. 
Idag är människans påverkan på klimatet och den globala uppvärmningen ett ständigt 
återkommande ämne. Dagligen kommer rapporter om att jordens resurser är på väg att 
ta slut, regnskog som skövlas, djur som plågas vars företags enda syfte är att kunna sälja 
så mycket som möjligt till så lågt pris som möjligt. Detta skapar mycket rubriker och 
konsumenterna reagerar ofta mot dessa händelser. Trots det är försäljningen av 
miljöcertifierade varor relativt låg. Vi valde detta ämne då vi vill undersöka vad det 
beror på och se vilka faktorer som får konsumenter att i ökad utsträckning konsumera 
miljöcertifierade produkter. Vårt praktiska bidrag är att underlätta detaljhandelns 
förståelse för vad kunder värdesätter vid ett köp, så de senare kan anpassa sin 
marknadsföring efter det.   
 

2.2 Förförståelse 
Förförståelse är den kunskap forskaren har inom området innan arbetets början. En 
individs förförståelse kan exempelvis komma från egna erfarenheter och tidigare 
studier. (Holme & Solvang, 1996, s.95) Vi bär med oss tidigare erfarenheter som 
kommer att påverka oss och hur vi ser på det vi studerar. För att visa på eventuella 
diskrepanser är det därför viktigt att kommentera förförståelsen innan studien 
genomförs (Westlund, 2009, s. 64). Det är svårt för oss att veta hur vår förförståelse 
kommer att påverka utgången av vår studie men genom att ange vår förförståelse blir 
det lättare för läsaren att avgöra huruvida eller på vilket sätt den har påverkat studien. 
 
Under vår studietid har vi blivit mer och mer engagerade i miljöfrågor överlag, främst 
gällande livsmedel. Vi har av eget intresse läst och via media fått information och 
kunskap om hur livsmedelsproduktion och framställning påverkar miljön negativt samt 
hur arbetsförhållanden vid dessa processer ser ut. Den kunskap vi besitter har gjort att vi 
blivit mer medvetna om vad vi själva konsumerar för livsmedel. Det här ämnet är därför 
något vi båda brinner för och vi tycker det känns både aktuellt och roligt att skriva om 
detta. Vi anser även att vi, genom vårt bidrag med denna studie, kan vara med och 
påverka konsumenter till en mer hållbar livsmedelskonsumtion. 
 
Då vi studerat samma kurser samtidigt är vår litterära förförståelse relativt lika. Fördelar 
med att vi delar den litterära förförståelsen är att vi kan föra en djupare diskussion och 



	   8 

hjälpas åt att gå in djupare i analysen. En nackdel är att vi är präglade av samma 
litteratur och därför ser saker ur samma synvinkel. Hade någon av oss saknat denna 
förförståelse hade denne troligtvis kunnat bidra med andra synvinklar som vi nu kan 
komma att missa. Om vi haft olika förförståelse hade vi dock inte kunnat driva lika 
djupa diskussioner som vi kan med likvärdig förförståelse. Utöver universitets studier 
har vi läst mycket på egen hand och sett dokumentärer om miljöförstöring, etisk 
konsumtion och vad en enskild individ kan göra för att minska miljöpåverkan. Den 
första kurs vi läste på universitetet ”Service management- en introduktion till 
tjänsteperspektivet” har påverkat oss och vårt förhållningssätt till konsumenter när det 
gäller hur en tjänst eller produkt är kommunicerad i sin helhet. Även kurser som 
”Consumer Behavior” och ”Strategic marketing” har givit oss kunskaper om hur viktigt 
det är för företag att förstå kunders beteende. Vi tror att dessa teoretiska förkunskaper 
kommer underlätta för oss när vi ska utföra vår studie och tolka resultaten.   
 
Gällande vår praktiska förförståelse har en av oss arbetat inom dagligvaruhandeln och 
har därför kommit i kontakt med flertalet av de miljöcertifieringar som vi nämner i 
arbetet. Vidare är ingen av oss föräldrar och har därför ingen förförståelse över hur 
dessa kan resonera vid val av miljöcertifierade livsmedel. 
 

2.3 Verklighetssyn 
Naturfilosofi som Patel & Davidson (2003, s.16) benämner det, eller ontologi som det 
vanligtvis brukar benämnas, handlar om hur individen ser på världen och verkligheten, 
med andra ord hur verkligheten är beskaffad (Bryman, 2011, s. 35). Inom ontologin 
handlar frågorna om att försöka förstå ursprunget och den sanna naturen om människan, 
universum samt samhället (Patel & Davidson, 2003, s.16). Ontologiska idéer och 
antaganden kommer enligt Bryman (2011, s. 39) att påverka forskarnas utformning av 
forskningsfrågor samt utförandet av forskningen. Vidare menar författaren att beroende 
på vilken verklighetssyn en forskare har kommer forskningen att få en viss inriktning. 
Det finns två olika verklighetssyner som oftast benämns, objektivism/realism samt 
konstruktionism/idealism (Bryman, 2011, s. 36; Patel & Davidson, 2003, s. 16). 
Objektivism/realism innebär att individen upplever att världen existerar oberoende av 
om vi erfar eller observerar den (Patel & Davidson, 2003, s. 16). Det är en 
verklighetssyn som anser att sociala företeelser och dess innebörd inte påverkar den 
värld vi lever i. Detta betyder att vi människor formas av den värld vi lever i, genom 
yttre påverkan såsom regler och förhållningssätt och detta är inget människan kan 
påverka. Världen existerar oberoende av de sociala aktörerna, den är densamma 
(Bryman, 2011, s.36) Den motsatta verklighetssynen är konstruktionismen/idealismen 
som innebär att det är de sociala aktörerna som formar verkligheten (Bryman, 2011, s. 
36; Patel & Davidson, 2003, s. 16). Sociala företeelser skapas i samspel mellan 
människor och verkligheten är därmed i ständig förändring (Bryman, 2011, s.37), vilket 
kan sammanfattas med att idealism innebär att verkligheten är socialt konstruerad (Patel 
& Davidson, 2003, s.17). En ytterlighet inom idealismen påstår att verkligheten bara 
existerar genom idéer i medvetandet men de allra flesta som har detta synsätt anser ändå 
att det finns saker utanför vårt medvetande. Dock är det svårt eller nästan omöjligt för 
forskare att ha en objektiv syn på saker, eftersom upplevelsen är subjektiv. (Patel & 
Davidson, 2003, s. 17). 
 
Vi som uppsatsförfattare anser oss ha en konstruktionistisk syn på verkligheten, då vi i 
vår forskning kommer att tolka respondenternas svar för att försöka förstå varför 
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konsumenterna agerar som de gör. Vi har uppfattningen om att det är de sociala 
samspelen som formar verkligheten och inte tvärtom. Eftersom vi framförallt kommer 
att undersöka hur mycket information och kunskap konsumenterna har om 
miljöcertifieringar och hur de agerar beroende på deras kunskap, anser vi det vara svårt 
att anta ett helt objektiv förhållningssätt. Detta eftersom vi har uppfattningen om att det 
är upplevelsen och processen i butiken som kommer att avgöra vilket val 
konsumenterna gör och det vi kommer att ta hänsyn till. 
 

2.4 Kunskapssyn 
Epistemologin innefattar den kunskapssyn vi har och är beroende av den ontologiska 
inriktningen. En epistemologisk frågeställning handlar om vad som är, eller ska 
betraktas, som kunskap inom ett specifikt ämnesområde. En viktig fråga är huruvida 
den sociala verkligheten ska studeras utifrån samma principer, metoder och 
verklighetsbild som den verklighet som tillämpas inom naturvetenskapen (Bryman, 
2011, s.29). 
 
Det finns två olika kunskapssyner, det ena synsättet är ett positivistiskt och det andra är 
hermeneutisk kunskapssyn. Positivism förespråkar användandet av naturvetenskapliga 
metoder vid studier av den sociala verkligheten medan hermeneutiken menar att det 
behövs en strategi som tar hänsyn till skillnaderna som finns mellan människor och 
naturvetenskapens studieobjekt (Bryman, 2011, s. 31-32). Positivismen innebär att 
skilja på kunskap och forskarens egna värderingar och anser att det först är då 
kunskapen är tillförlitlig. Den traditionella positivistiska uppfattningen innebär att 
forskaren både kan och ska stå utanför etik och moral. Meningen är att forskaren ska 
söka det som faktiskt ”är”. Ingen forskare kan dock helt utelämna sina egna värderingar 
(Holme & Solvang, 1996, s. 332). Detta krav uppfylls när forskaren har objektivism 
som verklighetssyn, vilket då förespråkas av positivisterna. 
 
Hermeneutiken är lämplig att använda när syftet med studien är att få tillgång till 
respondenternas egna upplevelser av fenomen samt när dessa ska ges ett stort utrymme 
att själva välja vad de vill tala eller skriva om (Westlund 2009, s.62). Hermeneutik 
handlar om att tolka, förstå och förmedla (Patel & Davidson, 2003, s. 28). Den centrala 
idén med hermeneutiken är att forskaren som analyserar en text ska försöka få fram 
textens mening utifrån det perspektiv som dess upphovsman haft (Bryman, 2011, s. 
507). Det innebär att forskaren måste sätta sig in i bland annat den historiska och den 
sociala kontext som rådde då texten producerades (Bryman, 2011, s. 31). Detta är svårt 
att göra vid en kvantitativ forskningsmetod då fokus ligger på mängden av insamling 
medan en kvalitativ forskning lägger vikten på ”mjuka” data, tolkande analyser och vad 
som faktiskt sägs (Bryman, 2011, s. 40; Patel & Davidsson, 2003, s.14). Det är också 
anledningen till att vi ämnar göra en kvalitativ undersökning i vår studie, för att kunna 
tolka och förstå varför konsumenterna resonerar som de gör vid ett livsmedelsköp. 
 
Bryman (2011, s. 31-35) menar att hermeneutiken handlar, till skillnad från 
positivismen, om förståelsen av det mänskliga beteendet. Vidare anser Bryman (2011, s. 
31-35) att det också är essentiellt att forskaren är öppen med den bakgrund forskaren 
har för att på så sätt ge läsaren en ökad förståelse för de tolkningar denne gör. Eftersom 
vår ontologiska utgångspunkt är konstruktionistisk, det vill säga att vi ser en omvärld 
som skapas av sociala företeelser faller det oss naturligt att välja en hermeneutisk 
ansats. Exempelvis nämner Patel & Davidsson (2003, s.81) att den hermeneutiske 
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forskaren under intervjuns gång ibland kan ge exempel från sina egna erfarenheter till 
intervjupersonen. Detta ter sig omöjligt med ett positivistisk synsätt där allt ska vara 
objektivt. Då vi ämnar få så mycket information som möjligt av våra respondenter och 
kunna tolka svaren anser vi att en hermeneutisk ansats hjälper oss att förstå de 
handlingar och/eller de uteblivna handlingar som våra respondenter gör eller inte gör. 
Vi vill förstå varför konsumenterna köper eller inte köper miljöcertifierade produkter 
när det gör sina inköp och orsakerna till detta. 
 

2.5 Vetenskapligt angreppssätt 
Det finns två stycken angreppssätt inom forskningen. Dels finns ett deduktivt 
angreppssätt som innebär att forskaren går från teorin till empiri, det vill säga att 
forskaren drar slutsatser som stöds av tidigare teorier och forskning (Patel & Davidsson, 
2003, s.23). Det andra sättet är ett induktivt angreppsätt som innebär att forskaren först 
samlar in data och skapar teorier efteråt (Patel & Davidsson, 2003, s.24). Patel & 
Davidsson (2003, s.27-29) menar att ett deduktivt angreppssätt är bättre lämpad för 
positivistisk kunskapssyn medan ett induktivt är bättre lämpad vid en hermeneutisk 
kunskapssyn. Bryman (2011, s. 41) menar att ovanstående vägar inte skall betraktas 
som sanningar, vilket lämnar ett friare vägval för forskare, som då på ett bättre sätt kan 
välja metod som överensstämmer med den forskning som bedrivs. Vi har valt att 
använda oss av en deduktiv ansats trots att vi har ett hermeneutiskt synsätt. Detta då 
studiens syfte inte är att frambringa nya teorier utan snarare att undersöka hur 
konsumenters kunskap påverkar deras inköp av miljöcertifierade varor tolkade utifrån 
befintliga teorier om konsumentbeteende.   
 

2.6 Kvalitativ forskningsstrategi 
Bryman (1997, s. 122) menar att den kvalitativa forskaren har betydligt bättre 
möjligheter att studera samband mellan händelser och aktiviteter, samt att undersöka 
människors tolkningar av aktörer som skapar dessa samband än en kvantitativ forskare. 
Forskaren får alltså bättre möjligheter att studera processer i den sociala verkligenheten 
(Bryman, 1997, s.122). Syftet med vår studie är att undersöka hur konsumenter 
resonerar vid ett köp av miljöcertifierade livsmedelsvaror. Vår avsikt är därför att 
försöka förstå konsumenternas resonemang utifrån våra valda faktorer kunskap och 
information om miljöcertifierade varor. Vår ambition är att försöka få djupare svar av 
våra respondenter. Valet av en kvalitativ forskningsstrategi blir därför ett logiskt val. 
Den främsta anledningen till att vi väljer att göra en kvalitativ undersökning är för att 
försöka kringgå det attityd/beteendegap som synliggjorts av tidigare forskning inom 
området. För att överbrygga detta anser vi att djupintervjuer torde leda till vetskap om 
huruvida faktorerna kunskap och information om miljöcertifieringar påverkar 
konsumenternas faktiska beteende och inte enbart hur de tror eller upplever sitt 
beteende vid ett livsmedelsinköp. Vi tror att det hade varit svårt att få sanningsenliga 
svar på dessa frågor vid en kvantitativ forskningsstrategi. 
 
Det en forskare går miste om vid val av en kvalitativ forskningsmetodik är att resultatet 
inte kan generaliseras på samma sätt som en kvantitativ undersökning hade kunnat göra. 
Detta då en kvantitativ forskning innefattar ett större urval och kan presenterna ett 
dataresultat som blir i en mer precis form (Holme & Solvang, 1996, s. 81-83). Vidare 
menar författarna att den information en kvalitativ undersökning får fram är mer 
djupgående och flexibel. Dock finns det en risk att denna information kan variera 
mycket och försvåra tolkningen på så sätt att den kan bli tvetydig och svår att jämföra 
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(Holme & Solvang, 1996, s. 83). Författarna menar samtidigt att styrkan med en 
kvalitativ undersökning är att den syftar till att fånga upp en originalitet hos den 
enskilda respondenten och kan därmed ge en mer fundamental och bättre förståelse för 
den problematisering som forskningen ämnar undersöka. Med dessa argument anser vi 
att en kvalitativ studie är mest lämpad för vår studie. 
 
Kvalitativa forskningsstrategier kopplas ofta ihop med en konstruktionistisk 
verklighetssyn och en hermeneutisk kunskapssyn (Bryman, 2011, s. 40). Vidare menar 
författaren att det vanligaste sättet att förhålla sig till teorin vid en kvalitativ 
forskningsmetodik är genom ett induktivt angreppsätt (Bryman, 2011, s.40). Trots detta 
har vi valt ett deduktivt angreppssätt för att på så sätt kunna bidra till ny kunskap och 
förståelse som kan överbrygga delar av det attityd-/beteendegap som råder i 
dagsläget. Vi vill som tidigare nämnt undersöka hur verkligheten ser ut utifrån 
existerande teorier och därför har vi valt en konstruktionistisk verklighetssyn. Vi har 
också valt att ha ett hermeneutiskt synsätt på kunskap, vilket vår frågeställning också 
vittnar om. 
 

2.7 Perspektiv 
Ett perspektiv innebär från vilken synvinkel en studie förväntas anta. Som vi nämnt 
tidigare är den centrala idén med hermeneutiken att analysera en text eller intervju och 
förstå den utifrån upphovsmannens, det vill säga respondentens perspektiv (Bryman, 
2011, s. 507). Denna studie kommer anta ett konsumentperspektiv. Detta eftersom 
syftet med vår studie är att undersöka hur konsumenter resonerar när de ska köpa en 
livsmedelsvara, då det finns både ett miljöcertifierat val och ett icke- miljöcertifierat 
val. Vi kommer således inte gå in på hur företag kan göra för att påverka 
konsumenterna att välja miljöcertifierade varor med hjälp av exempelvis reklam, 
produktplaceringar i butik osv. Det valda perspektivet kan ändå vara till hjälp för 
företag om de vill förstå hur konsumenterna resonerar kring köp av miljöcertifierade 
produkter, för att senare också kunna påverka dem i deras val. 
 

2.8 Val av teorier 
De teorier vi ämnar beröra i teoriavsnittet förväntas skapa förståelse för tidigare 
forskning och fungera som underlag för vår fortsatta studie. Då vår teoretiska 
utgångspunkt är konsumentbeteende kommer även det ligga till grund för vårt 
teorikapitel. 
 
Teorikapitlet tar sin början gällande de produkter som kräver högt eller lågt 
engagemang hos konsumenterna. Detta för att visa att konsumenters beteende kring 
inköp av en vara beror på hur mycket en konsument engagerar sig vid inköpet. Det visar 
även på att livsmedelsvaror kan involvera både lågt och högt engagemang beroende på 
konsumenten. Vi väljer också att använda oss av attityd- beteendegapet samt ABC-
modellen om attityder i den teoretiska referensramen för att påvisa betydelsen av 
attityder vid livsmedelsinköp. Även om vi inte kommer undersöka attityd-
/beteendegapet är forskningsområdet om attityder en viktig faktor att ha i åtanke när vi 
undersöker detta ämne. Konsumentens köpbeslutsprocess är även den viktig för vår 
studie. Köpbeslutsprocessen belyser hur konsumenterna resonerar från och med när de 
definierar ett problem tills dess att ett köp är genomfört. Köpbeslutsprocessen innehåller 
fem steg varav vi kommer fokusera på steg två till fyra då vi anser dessa har mest 
relevans för vår studie. 



	   12 

 
Den gröna köpbeslutsprocessen är en process som beskriver hur konsumenten resonerar 
vid val av miljömedvetna eller gröna köpbeslut. Det är en cirkulär process som bygger 
på att konsumenten tar med sina erfarenheter och kunskap till nästa köp. Vi använder 
denna som ett komplement till den klassiska köpbeslutsprocessen för att se om det finns 
några skillnader när det gäller köp av miljöcertifierade livsmedelsvaror.   
Vi har även använt oss av tidigare forskning som stödjer de faktorer vi har valt att 
använda oss av i studien. Detta för att stärka trovärdigheten gällande vårt val av faktorer 
och för att få ytterligare kunskap i hur exempelvis pris och tillgänglighet påverkar 
konsumenter. 
 

2.9 Litteratursökning 
Den litteratur vi valt att använda oss av i denna studie har sin förankring både i böcker 
och vetenskapliga artiklar. Största delen av materialet härstammar från artiklar. Vi har 
främst letat efter lämpligt material i Business Source Premier (EBSCO) samt i Umeå 
universitetsbiblioteks databas. Nyckelord vi använt när vi letat artiklar är “consumer 
behaviour”, “organic products”, “ecological”, “involvement”, ”pregnant women” och 
“attitude- behaviour gap”. Dessa ord har vi använt var för sig och i kombination med 
varandra för att täcka in vårt forskningsområde. För att ytterligare stärka trovärdigheten 
har samtliga artiklar vi använt oss av varit fackgranskande. I största möjliga mån har vi 
använt oss av den senaste forskningen, i vissa fall har vi dock spårat ursprungskälla 
vilket har lett till äldre artiklar. Större delen av vår litteratur kommer från 2000-talet 
eller senare. Några källor kommer från 1980- och 90-talet vilket främst är 
ursprungskällor. Vår äldsta källa kommer från 1910 men är då en andrahandsreferens 
från 1988 eftersom vi inte fått tag i ursprungskällan. 
 

2.9.1 Källkritik 
Vi har försökt använda oss av så ny forskning som möjligt för att ha aktuell data. Alla 
artiklar vi har använt oss av är fackgranskade och kan därför också anses besitta en hög 
trovärdighet. Även i den litteratur vi använt har vi försökt att ha de senaste upplagorna, 
även om vi ibland fått gå tillbaka i tiden för att hitta ursprungskällan. Vi har använt 
internetkällor som inte är vetenskapliga artiklar för att på så sätt visa på hur livsmedel 
och livsmedelskonsumtion diskuteras i nyhetsdebatten och därmed belysa aktualiteten 
av det valda ämnet. Vi har även använt Krav, Naturskyddsföreningen och Fairtrades 
hemsidor för att beskriva deras arbete inom detta forskningsområde. Vi är medvetna om 
att varje enskilt märke har ett eget intresse i att visa upp en så fördelaktig sida av dem 
själva som möjligt. Då vi främst använt dessa källor i inledningen för att beskriva 
rådande läge och vad de olika märkningarna står för anser vi inte att dessa källor 
inskränker trovärdigheten på arbetet trots att de inte är vetenskapliga artiklar eller 
källor. 
 
Vi har använt oss av flera olika forskare som bedrivit forskning inom samma område 
för att på så sätt stärka trovärdigheten samt få en bredd i vårt arbete. De forskare vi i 
stor utsträckning valt att använda oss av är Thøgersen, De Pelsmacker och Solomon et 
al. Thøgersen kommer från Danmark, vilket gör den forskningen mer relevant för vår 
studie då vi anser att Danmark och Sverige har relativt lika kulturer.  I vår forskning 
anser vi därför att detta ger Thøgersen hög trovärdighet. Många andra forskare har 
dessutom använt Thøgersen som källa i sin forskning. De Pelsmacker, professor i 
marknadsföring, är en annan forskare vi använt oss mycket av. Vi anser att De 
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Pelsmacker har hög trovärdighet då flertalet av hans artiklar är publicerade och 
fackgranskade, främst inom konsumentbeteende. De Pelsmackers artiklar har många 
andra forskare nämnt och/eller citerat vilket ytterligare stärker hans trovärdighet. 
Slutligen har vi använt oss av forskning gällande köpbeslutsprocessen och ABC-
modellen från Solomon et al. Solomon et al har publicerat en bok, vilken vi haft som 
kursbok på magisternivå. Solomon et al har på ett ”bra” sätt summerat de viktigaste 
modellerna rörande konsumentbeteende. Vi har använt dessa modeller som grund i vår 
teoretiska referensram och kompletterat detta med artiklar och tidigare forskning inom 
samma område för att på så sätt ge ökad tyngd åt vår teoretiska referensram. Vidare 
menar vi att få en bok publicerad inom området ger hög trovärdighet och att detta 
ytterligare stärks av att Umeå universitets lärare väljer att inkludera boken som 
kurslitteratur. 
 

2.9.2 Sekundärkällor 
En sekundärkälla innebär information som en forskare fått av en annan forskare, 
användande att sådant kan påverka trovärdigheten i arbetet. Vi har i största möjliga mån 
försökt att undvika sekundärkällor, vissa gånger har vi dock inte kunnat spåra 
ursprungskällan då de artiklarna inte gått att finna i de databaser vi använt. De gånger 
som vi använt oss av sekundärkällor har vi gjort andrahandsreferenser i texten för att på 
så sätt göra läsaren medveten om den eventuella feltolkning som kan ha uppstått. 
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3. Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel presenterar vi tidigare forskning som är relevant för vårt 
forskningsområde. Det är baserat på denna forskning vi skapat vår intervjumall och 
sedan byggt vår analys utifrån. Vi inleder kapitlet med klassificering av livsmedelsvaror 
för att sedan gå djupare in på konsumenterna och hur de resonerar beroende på olika 
påverkansfaktorer i kombination med inre drivkrafter.  
 

3.1. Motivation & engagemang 
I denna studie betraktar vi konsumentens motivation som kärnan till deras benägenhet 
att köpa miljöcertifierade produkter. Därför är syftet med vår studie att undersöka hur 
konsumenters kunskap i kombination med pris och tillgänglighet påverkar 
konsumentens val av livsmedelsvaror i köpbeslutsprocessen. Av dessa faktorer är 
kunskap den enda faktor konsumenten kan påverka själv och dennes intresse att lära sig 
mer om varorna påverkar därför kunskapsnivån. Generellt betraktas konsumenters 
motivation vid köp av livsmedel som ganska låg då konsumenterna sällan lägger ner tid 
på att söka information bland alla produktalternativ. Baserat på detta torde motivationen 
vara en personlig påverkansfaktor gällande det kunskapsgap eller den kunskapsbrist 
som finns kring miljöcertifierade livsmedelsprodukter (Grankvist, Lekedal & 
Marmendal, 2007, s.178-179). Även Leire & Thidell (2005, s.1068) poängterar att 
motivationen är en viktig komponent när det gäller köpa eller söka efter 
miljöcertifierade produkter. Thøgersen et al (2010, s. 1791) anser att 
omgivningsfaktorer, alltså yttre faktorer som påverkar konsumenten till att köpa 
miljöcertifierade varor, kan vara kampanjer för att utbilda konsumenter om 
miljömärkningar, sociala normer i samhället som påverkar samt människor som redan 
har antagit miljömärkningen. I vår studie kan vi koppla detta till konsumentens 
motivation och hur denna motivation påverkar dem i vilken utsträckning de är villiga att 
adaptera miljöcertifieringar i deras livsmedelsval. Vi anser att det finns många faktorer 
som kan påverka konsumenten i dess livsmedelsval. 
 

3.1.1 Lågt och högt engagemang 
Det finns två klasser av produkter som kallas för low- eller high involvement products 
och klassificerar produkter utifrån hur stort engagemang som krävs av konsumenterna 
när de ska göra sitt inköp. Med low involvement, hädanefter benämnt som “lågt 
engagemang”, menas de produkter som inte kräver ett stort engagemang av 
konsumenterna, varor som inhandlas ofta och konsumenterna därför inte behöver leta 
efter information vid varje inköp (Cobb & Hoyer, 1985, s. 176). High involvement, 
hädanefter benämnt som “högt engagemang”, innefattar sällanköpsvaror som 
konsumenter inte inhandlar så ofta och därför kräver mer engagemang, exempelvis dyra 
varor eller varor som innebär en hög risk. Därför är en förutsättning för att köpa varor 
som kräver mer engagemang, att konsumenten bör vara motiverad till att införskaffa 
information om produkterna innan köpet (Kassarjian, 1981, s.31). 

          
Generellt sett anses livsmedelsvaror tillhöra den kategori av varor som kräver lågt 
engagemang hos konsumenter (Cobb & Hoyer, 1985, s. 176). Om konsumenter tar 
hänsyn till miljön vid inköp samt köper miljövänliga produkter såsom ekologiska 
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livsmedel påverkas de av vissa värderingar. Detta innebär i sin tur att konsumenter som 
värdesätter detta även anses ha ett högt engagemang vid köp av dessa typer av varor. 
(Grunert & Juhl, 1995, s. 59) Även Thøgersen, Jørgensen & Sandager (2012, s. 194) 
menar att det finns en viss skillnad i engagemang mellan konsumenter som köper gröna 
produkter jämfört med dem som inte gör det. Författarna menar att det handlar om 
intresse gentemot produkterna innan köpet och inte inne i butiken. Detta kan vi koppla 
till att informationssökningen innan köpet blir av stor betydelse vilket kräver att 
konsumenten är motiverade till att göra denna sökning.  I butiken lägger inte ”gröna 
konsumenter” mer engagemang i produkterna än ”icke-gröna konsumenter”(Thøgersen 
et al., 2012, s. 194). Anledningen till detta beskriver Thøgersen et al (2012, s.194) som 
att de gröna konsumenterna vet vilka produkter de ska ha och var de finns, alltså på 
samma sätt som konsumenter som endast köper konventionella varor. Tidigare 
forskning (Cobb & Hoyer, 1985, s. 176; Grunert & Juhl, 1995, s. 59; Thøgersen et al., 
2012, s. 194) står oense kring huruvida inköp av livsmedelsvaror kräver lågt eller högt 
engagemang hos konsumenten. Vi kan därmed konstatera att det finns en viss divergens 
i denna fråga. Vi kan delvis hålla med Thøgersen et als (2012) resonemang då vi anser 
att “gröna” konsumenter har varor de alltid köper, även om de kan ha en bakomliggande 
motivation till att köpa dessa varor. Om det är varor som gröna konsumenter inte brukar 
köpa anser vi däremot att det kräver högre engagemang och motivation inne i butiken 
än hos icke-gröna konsumenter. Detta eftersom de i större utsträckning måste läsa på 
förpackningarna och utvärdera alternativen för att hitta något som passar deras 
värderingar. Dock anser vi att gröna konsumenter har lättare att se förpackningar som 
har en miljöcertifiering på grund av dess symbol, vilket andra konsumenter som har ett 
lågt engagemang inte reflekterar över och därmed inte använder som ett alternativ vid 
sitt val av livsmedel. 
 
För att kunna maximera kunders tillfredsställelse ska särskiljas på det som för kunden är 
”bra nog” mot det som ger maximal tillfredsställelse. Många gånger väljer en 
konsument det som är ”bra nog” eftersom det inte går att ha varje faktor i åtanke hela 
tiden (Carrillat, Ladik, & Legoux, 2011). Detta resonemang stöds av Thøgersen et al 
(2012, s.187) som även tillägger att ”bra nog” är vanligast vid inköp av produkter som 
inte kräver högt engagemang av konsumenterna. Det finns två sätt att söka igenom de 
tillgängliga alternativen tills en godtagbar tröskel är uppnådd, högt engagemang eller 
lågt engagemang. Konsumenten kan antingen sträva efter maximering, det vill säga vilja 
att uppnå det för individen bästa resultatet. Detta sker då konsumenten letar efter så 
mycket information som möjligt innan denne fattar sitt beslut. Maximering är vanligast 
vid produkter som kräver högre engagemang. Det andra sättet är den lösning vilket kan 
upplevas som en genväg och innebär att konsumenten inte överväger varje faktor innan 
den utför sitt köp. Det kan bero på att konsumenten inte har tid, kraft eller pengar för att 
resonera med sig själv över vilket val som är bäst, utan därför bara tar något som uppnår 
den godtagbara tröskeln. Det här sättet att fatta beslut på är vanligast vid produkter där 
konsumenten har lågt engagemang (Solomon et al., 2013, s. 345; Manzini & Mariotti, 
2008, s. 381). Det en konsument är intresserad eller motiverad av går ofta hand i hand 
med att tid och energi läggs på detta, i syfte att känna sig nöjd med sin vardag. Finns 
inte denna motivation, kan det anses vara svårt att engagera sig i något en individ finner 
tråkigt eller ointressant. 
 
Den problematik vi anser finns med högt- och lågt engagemang är att det inte finns 
någon definition på vad som räknas som högt- och lågt engagemang. Lågt engagemang 
för en individ kan vara lika mycket som en annan individ lägger ner vid högt 
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engagemang. Ryynänen och Hakatie (2012, s.204) menar att låga engagemangsvaror 
finns till låga priser och saknar distinkt marknadsföring. Vi anser dock att låga priser är 
subjektivt då även ”lågt pris” kan variera mycket mellan olika konsumenter. Ytterligare 
kritik som riktats mot att kategorisera varor i lågt och högt engagemang har kommit 
från Kassarjian (1981, s.33) som menar att nivån av engagemang är starkt kopplat till 
enskilda individer beroende på om det är höger eller vänster hjärnhalva som är mest 
dominant. Vid lågt engagemang är höger sida den mest dominanta och vid högt 
engagemang är vänster den mest dominanta. Således menar Kassarjian (1981, s.33) att 
det snarare är personlighetsdrag än produkter och situationsbundna situationer som gör 
att en konsument har högt eller lågt engagemang. Trots Kassarjians (1981) forskning 
har vi valt att använda oss av kategoriseringen lågt- och högt engagemang eftersom vi 
funnit att större delen av den tidigare forskning vi läst (Thøgersen et al., 2012, s.187; 
Cobb & Hoyer, 1985, s. 176) väljer att kategorisera in konsumenters engagemang 
baserat på produkterna. 
 

3.2. Köpbeslutsprocessen 
En modell som beskriver konsumentens beslutsfattande process identifierades första 
gången av Dewey (1910, refererad i Brumer & Pomazal, 1988) och den kallas 
Consumer decision making process. Vi har översatt modellens titel till 
köpbeslutsprocessen och det är det begreppet vi kommer använda oss av i 
fortsättningen. Modellen beskriver hur köpbeslutsprocessen ser ut för en konsument, 
från det att konsumenten identifierar ett problem till dess att kunden utvärderar sitt köp. 
Köpbeslutsprocessen illustreras som en modell bestående av fem steg och vi kommer 
använda oss av Solomon et als (2013, s. 334) version av modellen vidare i studien. 
Denna modell kommer att vara vår stomme i den teoretiska referensram då vi använder 
oss av den för att kunna identifiera vilket eller vilka steg som påverkar konsumenten till 
att köpa miljöcertifierade livsmedelsvaror, för att på så sätt kunna besvara vår 
frågeställning och uppfylla studiens syfte. 
 
Köpbeslutsprocessens steg är problemidentifiering, informationssökning, utvärdering av 
alternativ, val av produkt samt utfall. (Solomon et al., 2013, s.334) Under steget 
problemidentifiering identifierar konsumenten ett problem eller behov. Det kan vara att 
en produkt konsumenten brukar använda har gått sönder eller att konsumenten vill 
uppgradera sig. När problemet är identifierat behöver konsumenten hitta information 
om vilken produkt som passar bäst för kunden. Informationssökningen kan gå till på 
flera sätt, konsumenten kan fråga vänner och bekanta, göra en online-research, besöka 
en butik och så vidare. Efter att konsumenten tagit del av informationssökningen har 
denne säkerligen hittat flertalet alternativ som skulle passa. Steg nummer tre i 
köpbeslutsprocessen handlar om att utvärdera alternativ som hittats under föregående 
steg. I detta stadium väger konsumenten för- och nackdelar med alternativen och 
slutligen, i steg fyra, gör kunden sitt val av produkt. Efter inköpet sker steg fem, utfallet, 
där konsumenten reflekterar över inköpet och huruvida denne är nöjd eller ej. (Solomon 
et al., 2013, s. 341- 370) 

 
Figur 1. Konsumentens köpbeslutsprocess. Översatt från ursprungsmodellen i Solomon et al., (2013, 
s.334). Consumer Behaviour: A european perspective. 5:e upplagan. Pearson: Essex.  
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Enligt oss kommer en konsument alltid gå igenom köpbeslutsprocessen men beroende 
på vilken motivation konsumenten har kommer denna process bli mer eller mindre 
omfattande. Vid inköp av livsmedel kan en konsument antingen ha högt eller lågt 
engagemang i processens olika steg. En konsument kan också lägga ner mer eller 
mindre tid på de olika stegen i processen. Vi ämnar därför använda oss av steg två till 
fyra; informationssökning, utvärdering av alternativ samt val av produkt då vi anser 
dessa vara mest relevanta för att uppfylla studiens syfte. Detta eftersom det är de steg 
som påverkas mest av både huruvida en konsument har högt eller lågt engagemang och 
hur motiverade de känner sig inför sina livsmedelsval. 
 
Thøgersen et al., (2012, s.194) menar att en grön konsument har ett större intresse för 
gröna produkter. Vi tolkar det som att en konsument som har ett intresse och motivation 
till miljöcertifierade livsmedelsvaror därmed lägger ned mer tid på informationssökning 
innan de kommer till butiken. Detta anser vi kan kopplas till att konsumenten har ett 
högt engagemang i det andra steget i processen, informationssökning. Thøgersen et al 
(2012, s.187) anser också att en grön konsument spenderar lika mycket tid på valen i 
butiken som en icke-grön konsument. I och med detta kan vi se en koppling till att det 
finns ett samband mellan högt engagemang och utökad informationssökning. Eftersom 
en konsument med högt engagemang då har betydligt mer information när denne står 
inför stegen utvärdering av alternativ och val av produkt blir det lättare för den 
konsumenten att fatta beslut om miljöcertifierade varor i butiken. Detta gör att det inte 
behöver ta längre tid i själva butiken än för en konsument med lågt engagemang. 
 
Vi har valt bort steg ett eftersom vi anser att livsmedelsvaror är något som alla måste 
köpa och en problemidentifiering av att köpa livsmedel är därmed inte relevant för 
studien. Steg fem, utfallet, har vi valt bort eftersom vi fokuserar på processen som sker i 
köpbeslutet och utfallet åsyftar till utvärderingen som sker efter köpet och vi anser 
därmed inte att den svarar på varken studiens syfte eller problemformulering. 
 

3.2.1 Köpbeslutprocessen - Informationssökning 
Informationssökningen som konsumenten gör innan denne ska välja och köpa en 
produkt är ett steg som alltid återfinns i de olika modellutformningar av 
köpbeslutsprocessen som existerar, därför anses detta steg vara en väsentlig och 
avgörande komponent (Beatty & Smith, 1987, s. 83). Vidare anser författarna att 
informationssökningen kan variera mycket beroende på både konsumenten samt vilken 
produkt det gäller. Omfattningen på den informationssökning som konsumenten gör är 
ett bra bevis på hur motiverad konsumenten är i sitt köp. Det visar också på nivån av 
engagemang i köpet, beroende på vad det är för vara konsumenten ska köpa. Cobb & 
Hoyers (1985, s. 176) undersökning visar exempelvis att när det gäller dagligvaror eller 
varor som inte kräver mycket engagemang saknar konsumenter motivation att söka 
information bland butikens produkter. Cobb & Hoyers (1985, s. 176) menar att 
anledningen till detta kan bero på flera saker men nämner konsumentens minne och de 
händelser där konsumenten brukar köpa varan och därför inte behöver göra en 
informationssökning varje gång som två anledningar. 
 
Bloch, Sherrell & Rigdwell (1986, s.119-120) menar att det finns två olika sätt att söka 
efter information. Den första delen är informationssökning innan köpet, vilket är den 
sorts sökning som konsumenter gör när de redan har definierat sitt behov men innan de 
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gör sitt köp. Den andra benämns som pågående informationssökning, vilket är något 
vissa konsumenter gör kontinuerligt, exempelvis för att hålla koll på marknadens 
utveckling. (Bloch et al., 1986, s.119-120) Pågående informationssökning är starkt 
relaterat till konsumenternas intresse för den specifika produkten. Bloch et al (1986, s. 
120) presenterade ramverket för konsumenternas informationssökning, där skillnaderna 
mellan den informationssökning som sker innan ett köp och den pågående 
informationssökning som sker kontinuerligt tas upp. En viktig skillnad som råder 
mellan dessa är att den informationssökning som sker innan ett köp syftar till att 
konsumenten är involverad vid själva köpet, medan konsumenten i den pågående 
informationssökningen är involverad i själva produkten och därför håller sig uppdaterad 
om den (Bloch et al., 1986, s.119-120).  Även motiven skiljer sig åt då konsumenten 
som söker efter information innan ett köp gör det i syfte att fatta ett bättre köpbeslut 
medan konsumenterna som kontinuerligt söker efter information gör det i syfte att utöka 
sin kunskap inom området samt ser ett nöje med informationssökningen. Att göra 
informationssökningen innan ett köp leder till ökad kunskap, bättre köpbeslut och ökad 
tillfredsställelse. Utöver ökad kunskap och tillfredsställelse har de som gör en pågående 
informationssökning kunskap som präglas av personliga influenser och ökad effektivitet 
när ett köp väl skall genomföras. (Bloch et al., 1986, s.120-121)Vi drar parallellen till 
att livsmedelsvaror är sådana varor där konsumenten främst använder sig av pågående 
informationssökning då bland annat marknadsföring, larm, varningar och nyheter är 
sådant som konsumenten kan ta till sig och som påverkar deras dagliga val av 
livsmedel. 
 
Forskning visar att det finns ett positivt samband mellan pågående informationssökning 
och bestående engagemang i produkter. Detta eftersom konsumenter som är väl 
medvetna om marknaden och vilka produkter som finns på den har en kunskap som gör 
att de kan välja den sorts produkter som passar dem bäst. Detta leder till att 
konsumenterna blir nöjda och får en positiv betingning av den pågående 
informationssökningen som troligtvis leder till att de kommer fortsätta med det. (Bloch 
et al., 1986, s.125). Kopplat till syftet för denna studie torde ökad information och 
kunskap om miljöcertifieringar kunna leda till att konsumenten känner sig mer 
motiverad och engagerad till att köpa dessa typer av livsmedel. 
 
Om en konsument aktivt letar information om en vara är det större sannolikhet att 
konsumenten uppfattar att denne exponeras för den specifika varan eftersom 
uppmärksamhet om den redan väckts tidigare (Grunert & Willis, 2007, s. 387). När 
konsumenten har utsatts för en exponering av en vara kan endast en beteendeförändring 
ske om konsumenten uppfattat informationen (Grunert & Willis, 2007, s. 387). 
Information kan uppfattas antingen på ett medvetet eller undermedvetet sätt men det är 
bara den medvetna informationen som förväntas ha starkast effekter på efterföljande 
beteende eftersom sannolikheten för en ökad förståelse då är större (Grunert & Willis, 
2007, s. 387). Vi kan se en koppling till motivation och engagemang hos konsumenten. 
Vid högt engagemang är det större sannolikhet att konsumenten själv letat upp 
information och därför är mer mottaglig för den. Vid lågt engagemang kan det innebära 
att exponeringen sker i kundens undermedvetna eftersom denne då själv inte är aktiv vid 
händelsen och kanske inte heller uppfattar exponeringen de utsätts för. Det torde därför 
också bli svårare att påverka en konsument med ett lågt engagemangs beteende än en 
med högt engagemang. 
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Ytterligare ett sätt att söka efter information är med hjälp av interna och externa 
analyser. Detta är två steg som en konsument vanligen genomgår innan de gör ett inköp. 
Intern analys är den sökning konsumenten gör själv i minnet, där konsumenten 
rannsakar vad den själv minns och har lärt sig (Thøgersen et al., 2012, s. 188). Det 
skulle kunna kopplas till livsmedelsvanor då konsumenten väljer de varor som de vet 
har bra kvalitet, som de känner är rätt eller som smakar bäst. Om konsumenten känner 
eller har känt ett stort engagemang inför köpet är det större sannolikhet att konsumenten 
kommer ha produkten mer tillgänglig i minnet (Thøgersen, et al., 2012, s. 188). En 
extern analys är det som sker utanför en själv och ens egen kunskap. Det kan 
exempelvis vara att ta del av information som finns i media eller rådgöra med vänner 
och bekanta. En bestående del av forskningen inom konsumentbeteende syftar till att 
analysera konsumenters externa analys samt deras beteende gällande detta. (Beatty & 
Smith, 1987, s. 83).  Tidigare forskning visar att konsumenter inte alltid gör sin 
informationssökning rationellt. Exempelvis gör låginkomsttagare inte mycket extern 
analys trots att det skulle underlätta för deras ekonomi. (Moore & Lehmann, 1980, s. 
304) 
 

3.2.2 Informationens och kunskapens betydelse i köpbeslutsprocessen 
Det finns olika undersökningar som visar på att effekten av kunskap samt information 
om miljöcertifierade varor kan påverka konsumentens beteendemönster när det gäller 
livsmedelsinköp. Att inneha relevant information och kunskap om miljörelaterade 
frågor är ett av de första stegen för att kunna ta ett miljömedvetet val (Young, Hwang, 
McDonald & Oats, 2010, s. 28-29; Nilsson, Tuncer & Thidell, 2004, s. 524). Nordiska 
konsumenter anses generellt vara medvetna om att produkter är relaterade till komplexa 
miljöproblem och de mest förekommande miljöcertifieringarna är igenkända hos dessa 
konsumenter, mycket på grund av att de blivit exponerade för dem under en längre tid 
(Leire & Thidell, 2005, s. 1062,1065). Trots medvetenheten påpekar Leire & Thidell 
(2005, s. 1066) att kunskapen om de miljörelaterade produktattributen som är kopplade 
till miljöcertifieringen samt kunskapen om organisationen bakom miljöcertifieringen 
anses vara låg hos konsumenten men att denne fortfarande kan känna förtroende för 
certifieringen. Även Nilsson et al (2004, s. 523) anser att bristen på kunskap om 
miljöcertifieringar kan vara orsaken till att det inte köps mer miljöcertifierade 
livsmedelsvaror. Författarna presenterar också att svenska konsumenter vill ha mer 
information om certifieringarna. Denna information finns redan på internet men det är 
inget konsumenterna är medvetna om eller tar till sig (Nilsson et al., 2004, s. 523). 
Enligt Jacoby (1984, s. 434) använder sig konsumenter av en mängd olika 
informationsbehandlingsstrategier för att kunna begränsa den mängd information som 
de tillåter gå in i sitt beslutsfattande. Detta innebär att konsumenter är väldigt selektiva i 
hur mycket och vilken information som de har och vilken information de vill ha tillgång 
till. Dock tenderar konsumenter att sluta innan de överbelastar sig själva med 
information. (Jacoby, 1984, s. 434) Vidare menar författaren att den stora mängden 
information som finns tillgänglig i omgivningen kommer att påverka konsumenten 
genom att göra det svårare och mer tidskrävande att ta ett beslut. Dessutom kan 
konsumenten ha svårt att ta till sig kritisk information, vilket kan innebära att det blir 
dysfunktionell information. (Jacoby, 1984, s. 435) Därmed kan det leda till att 
konsumenten inte kan eller vill ta in mer information och beslutet grundar sig därför på 
andra faktorer. Nilsson et al (2004, s. 523) föreslår att matbutiker kan spela en större 
roll när det gäller att förmedla information om certifieringarna och att konsumenter då 
också kan uppleva att det är lättare att använda informationen vid beslutsfattandet. 
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Grankvist et al (2007, s. 178-179) presenterar personliga faktorer som påverkar 
konsumenters kunskapsnivå inom områdena hållbarhet, miljömärkning samt ekologiska 
livsmedel. Grankvist et al (2007, s. 178-179) menar att en personlig påverkansfaktor är 
huruvida konsumenterna är motiverade till och kan skilja på ekologiska respektive icke-
ekologiska varor i en butik. Utgången av detta beror också på hur konsumenternas 
tidigare kunskap jämförs med den uppfattade informationen och hur detta används vid 
köpbeslutet (Grunert & Willis, 2007, s. 387). Som vi nämnt tidigare beskriver många 
forskare, bland annat Jacoby (1984, s. 435), att konsumenterna kan uppleva ett 
informationsöverflöd och Thøgersen et al (2010, s. 1791) menar att detta överflöd kan 
komma att påverka konsumenterna när det gäller val av ekologiska varor. Vidare 
påpekar författarna att nylanseringar av ekologiska varor på marknaden medför att 
konsumenterna ska ta in ny information, för att sedan jämföra med andra konkurrerande 
varor och mitt i allt detta ska konsumenterna även ta ett köpbeslut. (Thøgersen et al, 
2010, s. 1790) 
 
Konsumenter relaterar den information som de uppfattar till sin tidigare kunskap och 
använder detta för att dra egna slutsatser (Grunert & Willis, 2007, s. 387). För att 
analysera förståelse måste det skiljas på subjektiv och objektiv kunskap. Subjektiv 
kunskap är den kunskap individer tror att de har, medan objektiv kunskap är den som 
faktiskt ligger lagrad i konsumenternas minne och skillnaden mellan dem uppstår när 
konsumenterna inte kan uppskatta hur stor deras kunskap egentligen är. (Brucks, 1985, 
s. 2) I undersökningen gjord av Brucks (1985, s. 12) visade det sig att subjektiv kunskap 
är relaterad till förtroende om konsumentens kunskap i den specifika produktkategorin. 
Det vill säga att ju större subjektiv kunskap en konsument har desto större chans att de 
väljer att köpa den produkten. Exempelvis beskriver Garcia & De Magistris (2007, s. 
446) att konsumenter som i större utsträckning försöker leva mer hälsosamt upplever att 
de har mer kunskap om ekologiska produkter och är mer benägna att köpa dessa, de får 
därför en ökad grad av subjektiv kunskap. 
 
Det finns även undersökningar som visar att annan extern information kan påverka 
konsumentens kunskap och i ett senare led också påverka valet av livsmedel.  Enligt 
Hjelmars (2011, s. 342) undersökning fanns det indikationer på att massmedia och 
sociala marknadsföringsinsatser kan influera pragmatiska konsumenters attityder till att 
köpa ekologiska varor och få dessa att tänka på sina inköpsrutiner. Respondenter i 
Hjelmars (2001, s. 342) undersökning uttalade sig också om att tv-dokumentärer som 
belyste obehaglig information om till exempel dålig djurhållning på slakterier var en 
stark influens till att ändra köpbeteende (Hjelmar, 2011, s. 342). Även Thøgersen et al 
(2010, s. 1791) anser att omgivningsfaktorer i form av reklamkampanj, media, 
återförsäljningsstrategier samt andras beteende kan påverka konsumenter att ta till sig 
ny kunskap och därigenom köper fler miljöcertifierade produkter. 
 

3.2.3 Köpbeslutprocessen - Utvärdering av alternativ    
En vanlig dag konfronteras konsumenter med en uppsjö av olika produktalternativ och 
varumärkesval. Det är svårt för konsumenter att välja och urskilja skillnader mellan det 
stora utbud som finns, mycket på grund av att antalet nya produkter och varumärken har 
ökat exponentiellt under de senaste decennierna. Inom konventionell marknadsföring är 
det vedertaget att konsumenter måste utvärdera och jämföra olika produkter och märken 
innan ett köp för att kunna göra sitt val. (Yoon, Thompson & Parsa, 2009, s. 34) 
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Beroende på vilket driv och vilken motivation konsumenten har till sitt köp kommer 
den att lägga ner mer eller mindre tid på sina utvärderingar. 
 
Med tanke på detta stora utbud av produkter och varumärken är det omöjligt för 
konsumenter att vara medvetna om allt och alla. Miljöcertifieringar är symboler som 
återfinns på livsmedelsprodukter och vi anser att de skulle kunna klassas som ett 
varumärke i sig, även om varumärket på själva livsmedelsvaran är en annan. Howard 
(1963, refererad i Laroche & Toffoli, 1999, s. 222) var den första som tog fram 
processen för varumärkeskategorisering för att visa hur konsumenter förenklar och 
utvärderar sina val. Denna process innebär att alla varumärken finns i något som kallas 
konsumentens “available set”, hädanefter benämnt som den ”tillgängliga kategorin”. Av 
de varumärken som konsumenten känner till, hamnar i deras awareness set, som 
hädanefter benämns som den “medvetna kategorin”, medan varumärken som de inte 
känner till hamnar i deras unawareness set, hädanefter benämnd som den “omedvetna 
kategorin”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Processen för varumärkeskategorisering. En översatt och anpassad modell efter Brisoux & 
Laroche 1980 (återfinns i Laroche & Toffoli, 1999, s.222) Strategic brand evaluations among fast-food 
franchises: A test of two frameworks. Journal Of Business Research, 45 (2), 221-233. 
 
Detta koncept fortsatte att utvecklas under 80-talet genom Brisoux & Laroche (1980 
refererad i Laroche & Toffoli, 1999, s. 222) paradigm, där de lade till några steg i denna 
process. Av de varumärken som existerar i konsumentens medvetna kategori, delas 
dessa upp i processed set, hädanefter benämnd som den “bearbetade kategorin” och 
foggy set, som benämns som den “dimmiga kategorin”. Varumärken i den bearbetade 
kategorin är varumärken som är attribut-bearbetade, vilket innebär att konsumenten 
utvärderar varumärkens attribut och det är attributen i sig som är det viktiga för att 
kunna hamna i denna kategori. (Brisoux & Laroche, 1980 refererad i Laroche & Toffoli, 
1999, s. 222) De varumärken som återfinns i den dimmiga kategorin är varumärken som 
konsumenten vet existerar, men inte har tillräcklig kännedom eller kunskap om för att 
antingen köpa eller förkasta som odugliga (Abougomaah, Schlacter & Gaidis, 1987, s. 
68). Andra anledningar till att varumärken hamnar i den dimmiga kategorin kan vara på 
grund av att konsumenten inte sett någon reklam om det, inte minns att de sett och ifall 
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de har sett reklamen så har den inte varit tillräckligt informativ. Vidare kan det också 
bero på att konsumenten inte har någon personlig erfarenhet av märket eller att de inte 
kommer ihåg om någon har nämnt, förbrukat eller beställt det förut. (Brisoux & 
Laroche, 1980 refererad i Laroche & Toffoli, 1999, s. 222)      
 
Varumärken som finns i konsumentens medvetna kategori sorteras och hamnar i ett 
första steg, antingen i den bearbetade eller i den dimmiga kategorin. Av de många 
varumärken som konsumenten känner till och finns i medvetna kategorin är det trots allt 
bara en väldigt liten andel av varumärkena som konsumenten är benägen att köpa. 
Denna andel kallas för konsumentens evoked set, hädanefter benämnd som “framkallade 
kategori”. (Abougomaah, et al., 1987, s. 68). De varor och attribut som konsumenten 
känner ett intresse för kommer att hamna i den framkallade kategorin och beroende på 
vilka attribut konsumenten värdesätter hamnar de i olika kategorier. Varumärkena som 
konsumenten inte är benägen att köpa men är medveten om, kan antingen hamna i 
underkategorierna inert, hädanefter benämnd som “ointressant kategori” eller inept set, 
vilket hädanefter kommer att benämnas som “oduglig kategori”. De varumärken som 
varken är accepterade eller förkastade av konsumenten uppfattas som neutrala då inga 
positiva eller negativa attityder är förknippade med varumärket (Brisoux & Laroche, 
1980 refererad i Laroche & Toffoli, 1999, s. 222). Med andra ord är det dessa 
varumärken som konsumenten inte ser några fördelar i att köpa och hamnar därmed i 
den ointressanta kategorin (Abougomaah, et al., 1987, s. 68). Den sista kategorin 
konsumenter kan kategorisera varumärken i är den odugliga kategorin. I denna kategori 
hamnar varumärken som är oacceptabla för konsumenten och därav inte aktuella för ett 
köp. Detta anses vara den process som sker hos konsumenten när denne formar sin 
framkallade kategori. Funktionen av konsumentens framkallade kategori är att kunna 
jämföra olika produkters egenskaper för att kunna tillgodogöra sitt behov av en viss 
produkt och slutligen kunna välja och köpa den bästa produkten för konsumenten. 
(Abougomaah, et al., 1987, s. 68) 
 
När konsumenten formar sin framkallade kategori är det vissa faktorer eller attribut som 
genererar i att olika produkter utesluts och antalet produktalternativ minskar. 
Varumärken sorteras i de olika kategorierna med målet om att göra köpbeslutsprocessen 
enklare för konsumenten (Abougomaah et al., 1987, s. 68). Vidare menar Abougomaah 
et al (1987, s. 71) att konsumenten går igenom två steg för att kunna sortera 
varumärkena i kategorierna, den tidiga och den sena fasen. I den tidiga fasen är det yttre 
faktorer såsom produktens tillgänglighet, försäljarens rekommendationer samt pris som 
påverkar för att konsumenten ska kunna minska antalet produktalternativ. I den senare 
fasen, när alternativen förhoppningsvis har blivit färre i konsumentens framkallade set, 
är det de inre faktorerna tillhörande själva produkten såsom kvalitet, varumärke, 
produktegenskaper, stil samt garanti som påverkar vilket val konsumenten gör till slut. 
(Abougomaah et al., 1987, s. 71) Med andra ord spelar etikett och förpackningsdesign 
en viktig roll genom att informationen som finns på produkten ska förmedla och 
övertyga kunden om att produkten har en hög kvalitet och/eller andra fördelar. Om 
kunden dessutom har konsumerat produkten tidigare spelar denna erfarenhet roll på det 
sätt att de känner till attributen och kvalitén på produkten, vilket innebär att 
sannolikheten att konsumenten väljer just denna produkt är stor. (Barrena & Sánchez, 
2012, s. 3997). Det är alltså nödvändigt att konsumenten först är medveten om ett 
varumärke och sedan ska märket passa in i konsumentens preferenser för att det ska bli 
ett köp (Solomon et al., 2013, p. 355). 
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3.2.4 Tillgänglighetens betydelse i köpbeslutsprocessen 
Som vi nämnt tidigare räknas livsmedelsvaror till sådana varor som kräver lågt 
engagemang av konsumenterna, alltså sådant som inhandlas ofta och inte är något 
konsumenter lägger ner mycket tankeverksamhet på. Dock finns det forskare som 
menar att inköp av ekologiska produkter i större utsträckning än konventionella varor 
kräver ett högt engagemang (Thøgersen et al, 2012 s. 194). Gottschalk & Leistner 
(2013, s.137) menar att för att konsumenterna ska notera märken bland produkter som 
har lågt engagemang krävs det att det händer något speciellt för att uppmärksamma 
dem, exempelvis en skandal. Författarna nämner tre viktiga kriterier när det kommer till 
inköp av ekologiska produkter; pris, kvalitet och tillgänglighet. Vidare konstaterar de att 
en utbredd tillgänglighet av ekologiska produkter har en positiv påverkan på försäljning 
av ekologiska produkter. (Gottschalk & Leistner, 2013, s.139) 
 
Tillgänglighet av ekologiska produkter är en förutsättning för att det ska bli ökad 
efterfrågan på dessa produkter. Ökad tillgänglighet kan öka förväntningar på ett större 
utbud av den ekologiska marknaden (Gottschalk & Leistner, 2013, s.140). 
Förstagångsköpare är mer villiga att köpa ekologiska varor om de direkt kan jämföra 
dem med konventionella varor istället för att de finns på en egen avdelning med enbart 
ekologiska varor (Gottschalk & Leistner, 2013, s.140). En stormarknad har ett större 
utbud och fler alternativ av produkter än vad en närbutik har, vilket troligtvis kan 
innebära att de också har ett större utbud av miljöcertifierade varor. Konsumenterna är 
inte villiga att gå till olika butiker för att kunna hitta de ekologiska livsmedel som de 
vill ha, de vill kunna hitta allt i butiken de alltid går till, annars är risken att de lika 
gärna köper en konventionell vara (Hjelmar, 2011, s. 343). Vidare visade denna 
undersökning på att de ekologiska varorna måste vara synliga, lätta att hitta i butiken 
men också kunna sticka ut genom sin miljöcertifiering på förpackningen för att 
konsumenter ska köpa dessa varor och även göra det i fortsättningen. Det förekommer 
att konsumenter väljer nya produkter, det vill säga produkter som de inte testat förut, 
med enda syftet att variera sig. Detta gäller främst produkter som inte kräver stort 
engagemang hos konsumenten. Det kan hända att konsumenter inte känner sig lika 
nöjda med sina val som de hade varit ifall de köpt samma varumärke eller produkt som 
tidigare,  men konsumenterna tar den risken mot att de får lite variation (Ratner, Kahn 
& Kahneman, 1999, s. 12) Vi anser att Ratner et als (1999, s. 12) argument stärker vår 
tes om att tillgänglighet är en viktig faktor gällande köp av miljöcertifierade varor. Om 
konsumenter är villiga att variera sig torde tillgängligheten vara avgörande för att de ska 
prova på miljöcertifierade varor. 
 

3.2.5 Köpbeslutprocessen - Val av produkt 
Vid val av en produkt påverkas utfallet av den information och erfarenhet konsumenten 
har av produkten sedan tidigare. En konsuments uppfattning om en produkt kan även 
påverkas av marknadsföring. Tidigare studier visar bland annat att marknadsföring kan 
minska en negativ erfarenhet av en produkt, speciellt om det är marknadsföringen 
konsumenten ser först (Smith, 1993).  Hur konsumenten fattar sitt beslut kan bero på 
hur mycket information kunden har om produkten. Antingen kan konsumenten använda 
sig av den information som finns tillgänglig eller addera egen information. Om 
konsumenten har möjlighet att addera egen information är sannolikheten högre att 
konsumenter väljer just den produkten. Om konsumenten har lika mycket information 
om båda produkterna ”vinner” den produkt konsumenten har erfarenhet av sedan 
tidigare. (Troutman & Shanteau, 1976, s. 101) Beroende på vilken motivation 



	   25 

konsumenten har till att finna mer och ny information om varan, visar också på deras 
engagemang för att göra det bästa och enklaste valet. Dock visar tidigare forskning att 
det är bättre att ha kvalitet än kvantitet på den information en produkt marknadsförs 
med (Troutman & Shanteau, 1976, s. 101). Detta då det visat sig att i den situation en 
konsument väljer mellan två produkter varav den ena har en väldigt bra 
informationskälla medan den andra produkten har två informationskällor, en väldigt bra 
plus en halvbra, väljer konsumenten den produkt som endast har en väldigt bra 
informationskälla trots att det bara är en erfarenhet. (Troutman & Shanteau, 1976, s. 
101, 105) 
 
Det är inte alltid konsumenterna värderar samma faktorer vid köpbeslutet som de ansåg 
vara viktiga innan köpbeslutet togs. I en undersökning gjort av van Dam & van Trijp 
(2013) fick konsumenterna gradera ett visst antal faktorer från minst viktig till mest 
viktig. Sedan gjorde dem ett test för att undersöka huruvida dessa faktorer var 
avgörande eller inte. I den undersökningen buntade van Dam & van Trijp (2013) ihop 
fyra olika faktorer till ett antal delar och då var konsumenterna tvungen att välja en av 
dessa delar. Resultatet visade att konsumenterna rangordnade miljö, rättvisemärkt och 
djurens välbefinnande som mest viktiga innan köpbeslutet togs. Dock visade det sig att 
pris, smak och nyttighet var mer avgörande vid själva köpet, vilket inte rangordnades 
som avgörande faktorer innan konsumentens val av produkt. (van Dam & van Trijp, 
2013, s. 95) Detta är ett exempel på det attityd-/beteendegapet som vi kommer gå in 
djupare på senare i teorikapitlet. 
 
Köpbeslutsprocessen har fått kritik för att inte vara enhällig, då det finns flera olika 
varianter av den. Exempelvis beskriver Brumer och Pomazal (1988, s. 44) studie endast 
modellens första del problemidentifiering med tio olika steg medan Solomon (2013, 
s.341-342) knappt nämner dessa steg. Trots denna osäkerhet kring definitionen av 
köpbeslutsprocessen har vi valt att använda oss av modellen eftersom den används 
flitigt och anses vara en central grund till andra populära modeller om 
konsumentbeteende (Engel et al., 1986, refererad i Brumer & Pomazal, 1988, s.43). Vi 
har hittat flera olika varianter av köpbeslutsprocessen men vi har valt att beskriva den 
som först, enligt, Engel et al (1986, refererad i Brumer & Pomazal, 1988, s.43) 
presenterades av John Dewey år 1910 och som innehåller de fem steg som även 
Solomon et als (2013) version baseras på.  
 

3.2.6 Köptillfällets betydelse i köpbeslutsprocessen 
En av de mest influerande faktorerna som påverkar konsumenten vid ett köpbeslut är 
begreppet som kallas för Point of Purchase, hädanefter benämnt som “köptillfälle”. Det 
är ett starkt marknadsföringsverktyg som handeln använder eftersom det influerar 
konsumenten vid det tillfälle när konsumenten ska ta sitt köpbeslut och därmed kan 
påverka valet av varumärke eller produkt. (De Pelsmacker, Geuens, & Bergh, 2010, s. 
474) Kommunikationen som handeln använder sig av vid köptillfället består av fem 
steg; väcka uppmärksamhet, påminna, informera, förföra och slutligen skapa en bild av 
återförsäljare och/eller vara (De Pelsmacker et al., 2010, s. 477-478). Köptillfällen är 
påverkade av externa stimuli som kan te sig i många olika former (Atkin, Garcia & 
Lockshin, 2006, s. 28). Exempel på sådana stimuli är kundvagnsreklam, gatupratare, 
varuplacering, doft, musik, rabattkuponger och etcetera (De Pelsmacker et al., 2010, s. 
476-477). Dessa stimuli kan enligt Chandon, Hutchinson, Bradlow & Young (2009, s. 
3) delas in i två olika former, butiksbundna influenser och icke-butiksbundna influenser. 
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Vidare menar författarna att de butiksbundna influenserna är sådana faktorer som endast 
kan influera konsumenten om denne befinner sig i butiken. Exempel på sådana faktorer 
är butiksmiljö, produktpresentation, produktpaketering, (De Pelsmacker et al., 2010, s. 
475) pris, hyllplats samt reklamkampanjer och annonser (Chandon et al., 2009, s. 3-4).  
De icke-butiksbundna influenserna innefattar det konsumenten bär med sig i sitt minne, 
som till exempel preferenser, vanor, uppfattningar, värderingar och dessa kommer 
därmed att influera vid köptillfället. De icke-butiksbundna influenserna är specifika för 
konsumenten och kommer påverka olika beroende på konsumentens mål med inköpet, 
inköpskriterier, demografi samt tidigare varumärkesanvändning (Chandon et al., 2009, 
s.3). Eftersom symbolen för miljöcertifieringar sitter på produktens förpackning väljer 
vi också att undersöka effekten av förpackningen och etikettens påverkan på 
konsumenten vid köptillfället. En produkts förpackning är viktig ur en teknisk, 
informativ och funktionell aspekt men ska också anspela på konsumentens känslor 
genom förpackningens estetik/design. Förpackningen är det sista tillfället för produkten 
att kommunicera med konsumenten och kan därmed influera denne vid dess köptillfälle 
(Atkin et al., 2006, s.28). Thøgersen (2002, s.87) anser att när det gäller ekologiska 
livsmedel är produktrelaterade faktorer exempelvis hur tydligt etiketten kommunicerar 
sin mening, hur väl den står ut från andra konventionella varor som konsumenten utsätt 
för samt hur dess trovärdighet uppfattas av konsumenten. 
 
Målet med en förpackning är, förutom rent funktionsmässigt, att sticka ut och 
därigenom väcka uppmärksamhet. De Pelsmacker et al (2010, s. 492) påvisar att en 
konsument tittar på en förpackning i genomsnitt fem till sju sekunder och därför får det 
inte vara för svårt för konsumenten att förstå förpackningens budskap. Vidare menar De 
Pelsmacker et al (2010, s. 492) att de inte heller får finnas för mycket information på 
förpackningen, eftersom det då finns risk för att konsumenten missar fördelarna de får 
av att välja en viss vara. Resonemanget gällande informationsöverflöd stöds även av 
Carrigan & Attalla (2001, s.573). 
 
Grunert & Willis (2007, s. 387) menar att konsumenter kan fatta tycke för märket på 
grund av att det är lätt att förstå eller att de tycker om symbolerna eller färgerna på 
förpackningen. Det faktum att konsumenter fattar tycke för ett märke behöver inte vara 
kopplat till förståelse av märket men kan ha en påverkan i användningen av märket, då 
ett omtyckt märke kan få positiv utvärdering trots att innebörden av märket inte är 
uppfattat från konsumentens sida (Grunert & Willis, 2007, s. 387). Om konsumenterna 
har en positiv inställning till märket är det större sannolikhet att ett köpbeslut tas och de 
kan lättare adaptera ett nytt märke (Thøgersen et al., 2010, s. 1790). Enligt Grunert & 
Willis (2007, s. 387) kan informationen på livsmedelsetiketten användas i syfte att 
förenkla köpbeslutet för konsumenten. Vidare anser författarna att bearbetning av 
etikettsinformation kan förändra det övergripande mönstret av livsmedelsinköp, vilket 
kan resultera i att konsumenten lär sig vilka produktkategorier som är mer hälsosamma 
än andra (Grunert & Willis, 2007, s. 387). Detta går att dra paralleller till den 
etikettsinformation som finns tack vare de existerande miljöcertifieringarna på 
livsmedelsvaror. 
 
I en undersökning gjord av De Pelsmacker et al (2010, s. 475) visade det sig att en 
tredjedel av de oplanerade inköp som konsumenten gör sker på grund av externa stimuli 
vid köptillfället. Vi anser att detta visar på att butiksmiljön eller produkternas utseende 
kan ha påverkan på konsumentens beteende då inköpet inte är planerat. Däremot påvisar 
Chandon et als (2010, s. 15) undersökning att icke-butiksbundna influenser har större 
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effekt på konsumentens beslut av vara än vad de butiksbundna influenserna har. Det 
innebär, som vi nämnt tidigare, att varor som konsumenten har i minne sedan tidigare, 
köper av vana eller på något sätt kan relatera till på ett positivt sätt kommer att ha en 
starkare effekt på valet av vara, än de externa stimuli som påverkar i butiken. Dessa 
varor är sådana som konsumenten inte lägger ner så mycket tid och engagemang på och 
därför väljer konsumenten samma varor som de alltid har valt, för att de vet vad de får. 
Konsumenten har heller inte intresse för att ta in ny information eller ork att utvärdera 
nya alternativ. Dock visar författarna också på att de butiksbundna stimuli som 
konsumenterna utsätts för i butiken kan leda till att dessa stimuli påverkar och hamnar i 
minnet hos konsumenterna. Dessa stimuli kan leda till att varorna hamnar i 
konsumentens icke-butiksbundna influenser vid ett senare inköp vilket, enligt 
undersökningen, är den influens som hade störst effekt på valet av vara. (Chandon et al., 
2010, s. 15) Utsätts konsumenten ofta och flertalet gånger för stimuli som är kopplade 
till miljöcertifieringar skulle detta kunna leda till att de väljer en sådan vara vid nästa 
oplanerade inköp. Detta kan sammanfattas med att de butiksbundna stimuli som 
konsumenten utsätts för i butiken kan påverka om det blir ett oplanerat inköp, annars 
kan dessa influenser påverka indirekt, alltså att de kan hamna i konsumentens 
medvetande och minne, vilket då kan vara den avgörande faktorn vid ett annat 
köptillfälle. Det som har störst inverkan på konsumentens beslut vid köptillfället är just 
de icke-butiksbundna influenserna, med andra ord deras egna preferenser, mål med 
inköpet och minne som avgör val av livsmedelsvara. 
 
Utifrån tidigare forskning (De Pelsmacker et al., 2010, s. 475) verkar det som att en stor 
del av inköpen sker spontant inne i butiken samtidigt som det finns flera olika sätt för 
konsumenterna att leta information om produkterna. Det gör att vi i vår studie kan anta 
att butikens marknadsföring av produkterna bland annat i form av pris, placering samt 
tillgänglighet i kombination med konsumenternas egna erfarenheter, nyheter, larm och 
varningar som konsumenten blivit medveten om påverkar valet av produkt. I vår studie 
undersöker vi vilka faktorer som är av betydelse då en konsument väljer en 
miljöcertifierad vara eller ej. Köptillfället anser vi vara en viktig del i processen, då det 
kan påverka konsumentens intention och därigenom förändra konsumentens beteende 
på grund av butiksbundna stimuli. Vi anser att köptillfället är den del i processen som 
kommer att avgöra hur stor och vilken påverkan de tidigare stegen informationssökning 
och utvärdering av alternativ har haft. Köptillfället är den del av köpbeslutsprocessen 
som vi anser bidrar till vår studie genom att undersöka konsumentens motivation med 
livsmedelsköpet. 
 

3.2.7 Prisets betydelse i köpbeslutsprocessen 
Pris är en faktor som är ofrånkomlig att nämna när vi presenterar de olika stegen i 
köpbeslutsprocessen. Vår studie syftar även till att undersöka huruvida priset är en 
faktor som påverkar konsumenterna i deras val eller icke-val av miljöcertifierade varor. 
I detta stycke redogör vi för prisets inverkan på dessa typer av varor. Garcia & De 
Magistris (2007, s. 446) menar att personer med låg inkomst är mindre benägna att köpa 
miljövänliga produkter än konsumenter med högre inkomst. Många forskare är överens 
om att pris är en viktig faktor vid köp av ekologiska produkter (Carrigan & Attalla 
2001, s. 570; De Pelsmacker et al., 2005a, s.365; Gottschalk & Leistner, 2012, s.140) 
och att en anledning till det är konsumenternas vana vid priset på konventionella varor 
(Gottschalk & Leistner, 2012, s.140). Priset är en betydande faktor men hur stor 
betydelse den har beror på konsumenten, då alla konsumenters preferenser inte ser 
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likadana ut (De Pelsmacker et al., 2005a, s.365). Carrigan & Attallas (2001, s. 570) 
undersökning visar att de flesta konsumenter säger att om de hade råd så skulle de i 
högre utsträckning köpa mer etiska produkter och diskriminera de företag som verkar 
oetiskt. Enligt en undersökning gjord av Hjelmar (2011, s. 341) visade det sig att om 
priset på ekologiska varor var ungefär densamma som konventionella varor, skulle 
konsumenten inte reflektera över priset och sannolikheten för att välja den ekologiska 
varan är lika stor som för den konventionella varan.  Då flera forskningsstudier visar i 
samma banor får vi då anta att pris är en starkt påverkande faktor vid 
konsumentbeteende och inköp av ekologiska produkter. 
 

3.3 Attityd-/beteendegapet inom livsmedelskonsumtion 
Det finns olika typer av konsumtionsbeteenden. Grön konsumtion är mestadels driven 
av konsumenten själv och dennes oro för miljön. En grön konsument är ofta noggrann 
med att försöka minska sin egen miljöpåverkan och är exempelvis mer frekvent än 
andra gällande återvinning. (Moraes, Carriga & Szmigin, 2013, s.104) En etisk 
konsument är i större utsträckning något som kan anses beröra politiska och moraliska 
termer. Carrington, Neville & Whitwell (2010, s.140) beskriver att etisk konsumtion 
utöver själva miljöfrågan även inkluderar frågor som sociala fördelar, djurens 
välmående och arbetsvillkor för producenterna. Detta är några typer av 
konsumentbeteenden. Vi anser dock att det finns konsumenter som gör det ena eller det 
andra, alltså som exempelvis tar hänsyn till djurhållning men inte tar lika mycket 
hänsyn till sociala fördelar eller liknande, utan att de klassificerar sig själv eller blir 
klassificerade av andra som en viss typ av konsument. 
 
Forskning visar att det är en betydligt större andel av konsumenterna som uppger att 
miljöcertifierade och etiska produkter är viktiga och säger sig vara villiga att köpa dessa 
varor jämfört med den andel som faktiskt köper miljöcertifierade produkter. (Carrigan 
& Attalla, 2001, s.564) Detta visar att vid inköp av ekologiska och miljövänliga 
produkter finns ett gap gällande huruvida konsumenter säger att de vill eller brukar 
agerar kontra hur de faktiskt agerar i verkligheten (De Pelsmacker & Janssens 2007; 
Carrigan & Attalla, 2001, s.563) 
 
Enligt Carrington et al (2010, s.142) existerar två olika gap gällande konsumenters 
agerande i köpbeslutsprocessen. Det ena gapet är mellan en konsuments attityd och 
intention medan det andra gapet kan uppstå mellan konsumentens intention och 
beteende. Det innebär att en konsument kan ha en viss attityd gentemot en produkt men 
ha köpintentioner som inte stämmer överens med attityden. Det kan också vara så att 
konsumenten har intentionen att köpa en produkt men av olika anledningar avstår från 
produkten vid det faktiska köptillfället. Dock visar båda dessa på att det finns ett gap 
mellan konsumentens attityd och beteende, även om det är på olika ställen i 
köpbeslutsprocessen det uppstår. (Carrington et al., 2010, s. 142) Vi menar att 
konsumenten kan ha en intention innan de gör sitt inköp men när de väl utvärderar 
alternativen finns det faktorer som medför att konsumenterna gör ett annat val och 
därmed uppstår gapet. En konsuments attityd gentemot en produkt anser vi kan 
uppkomma i informationssökning, antingen aktivt eller passivt. Därefter formas en 
intention som på grund av externa faktorer kan förändras när valet väl görs. Därmed 
uppstår det andra gapet i processen. 
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Även Carrigan & Attalla (2001, s.564-565) påtalar de olika gapen och nämner också att 
konsumenterna saknar information om etiska produkter. Dock ansåg bara en del av 
konsumenterna att ytterligare information skulle underlätta i beslutsprocessen, medan 
andra ansåg att det då skulle bli för mycket information. Carrigan & Attalla (2001, 
s.573) anser att ytterligare faktorer som kan leda till attityd-/beteendegapet är att 
konsumenterna helt enkelt är ointresserade av etiska produkter. Vidare nämner de också 
tidsaspekten, att konsumenter inte är villiga eller har ork att lägga ner tid på att hitta och 
utvärdera etiska produkter. Tidsbrist i kombination med för mycket information tror 
forskarna kan minska konsumentens förmåga att bedöma vad för kvalitet en produkt 
egentligen besitter. (Carrigan & Attalla, 2001, s.573) Det faktum att konsumenterna inte 
agerar på samma sätt de uppger kallas för ett attityd-/beteendegap. Det är välkänt inom 
området för konsumtion av miljöcertifierade livsmedel. Beroende på vilken attityd en 
konsument har påverkas dennes tankar och agerande vid inköpet vilket kan förklara 
attityd-/beteende gapet. ABC-modellen behandlar hur olika attityder formas och hur 
dessa attityder påverkar en konsuments beteende.   
 

3.3.1 ABC-modellen 
Som tidigare forskning (se exempelvis Carrigan & Attalla, 2001, s. 564; Carrington et 
al., 2010, s. 142) visat finns det ett attityd/beteendegap gällande att många konsumenter 
uppger att de är villiga att köpa mer ekologiska/miljöcertifierade varor men ändå inte 
gör det. Genom att använda ABC-modellen kan det uteblivna beteendet möjligtvis 
kunna förklaras. ABC-modellen är en modell för attitydbildning men tar upp beteende 
som en viktig aspekt. Förkortningen ABC står för affect, behaviour och cognition. Vi 
har översatt dessa till affekt, beteende och kognition. Affekt kan beskrivas som den 
känslan konsumenten har för en produkt eller vilken påverkan en produkt har på 
konsumenten. Beteende innebär vilka intentioner konsumenten har till ett visst beteende 
oavsett om beteendet är att köpa produkten eller ej. Kognition innefattar de tankar en 
konsument har kring en produkt. Modellen skulle kunna översättas till; affekt (känna), 
intention till beteende (göra) och kognition (tänka). (Solomon et al., 2013, s. 294-295) 
När vi ser till motivation och vad som motiverar konsumenter till att välja 
miljöcertifierade produkter torde attityder påverka konsumenten vid inköpet. Attityder 
handlar om hur konsumenten bearbetar informationen som denne utsätts för, hur 
konsumenten sedan utvärderar informationen och om den uppfattas som positiv eller 
negativ, vilket skulle vara beviset på att informationen har en effekt på dennes beteende 
och därmed också på dennes beslutsfattande (Grunert & Willis, 2007, s. 386-387). 
Konsumenters attityder gentemot en produkt kan inte enbart beskrivas genom att 
identifiera vad de tänker och vad de har för uppfattning om produkten. Det faktum att 
konsumenten har viss kunskap om en produkt leder inte automatiskt till att 
konsumenten köper produkten. (Solomon et al., 2013, s. 295) 
 
Samtliga av dessa komponenter är viktiga, men hur viktiga de är varierar beroende på 
hur motiverad konsumenten känner sig gentemot produkterna (Solomon et al., 2013, s. 
295). Beroende på vilken faktor som väger tyngst är modellen indelad i tre olika 
hierarkier, dessa beskriver konsumenters attityder vid olika köptillfällen. Dessa 
hierarkier benämns som standardmodellen, låga motivationsmodellen och 
experimentella modellen. 
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Figur 3. ABC-modellen. Översatt från ursprungsmodellen i Solomon et al (2013, s.295). Consumer 
Behavoiur: A european perspective. 5:e upplagan. Pearson: Essex.  
  
Standardmodellen är den översta raden i modellen och beskrivs som tänka!känna! 
göra. I den använder sig konsumenten först av kognition, det vill säga att denne tänker 
efter och bildar sig en uppfattning om produkten genom informationsinsamling och den 
kunskap om produkten som konsumenten har. Efteråt värderar konsumenten den 
information som insamlats och skapar en känsla för det. Oavsett utfall i de tidigare 
stegen kommer konsumenten skapa ett beteende gentemot produkten: antingen köper 
konsumenten den eller inte. (Solomon et al., 2013. s. 295) Det verkar te sig som ett högt 
engagemang beteende hos konsumenten, vilket tidigare forskning (Grunert & Juhl, 
1995, s. 59) menar ofta är fallet gällande inköp av miljöcertifierade produkter. 
 
Den andra delen i modellen kallas för den låga motivationsprocessen och beskriver 
konsumenternas attityder gentemot produkter som konsumenterna inte anser vara 
särskilt viktiga. Den beskrivs som göra!känna!tänka, där tankar och beteende anses 
höra ihop och där känslan (affekt) beror på utkomsten av inköpet. (Solomon et al., 2013, 
s. 296) Generellt sett har konsumenter låg kunskap om dessa produkter, vilket leder till 
att konsumenters attityder gentemot en sådan produkt är baserat på konsumenters 
tidigare erfarenheter. Vid produkter som kräver lågt engagemang måste alltså 
konsumenten först prova produkten innan denne kan skapa en känsla och sen en attityd 
gentemot produkten. Exempelvis om konsumenten tidigare provat en miljöcertifierad 
vara och gillade den så är det större chans att denne har en positiv attityd gentemot den 
varan än en konsument som inte provat den varan. För marknadsförare inom denna 
kategori är det viktigt att ha i åtanke att det finns konsumenter som inte bryr sig nog 
mycket för att lägga ner energi på att förstå vad dessa produkter står för. (Solomon et 
al., 2013, s. 296) För många konsumenter är detta säkerligen en vardag, de bryr sig inte 
utan köper bara de livsmedel de behöver och lägger ingen extra energi på vad de köper, 
detta anser vi kan likna ett lågt engagemangsbeteende. 
 
Den tredje och sista hierarkin kallas för den experimentella hierarkin och beskrivs i 
stegen känna!göra!tänka. Det experimentella sättet att bilda attityder börjar, till 
skillnad från de två ovanstående, med att konsumenten redan har en känsla för 
produkten. Den här känslan driver konsumenten till att köpa produkten och det är först 
när produkten är köpt som konsumenten bildar sig en uppfattning om den. De senaste 
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åren har betydelsen av konsumenternas emotionella respons blivit en viktig del i 
skapandet av attityder. Enligt detta agerar konsumenterna utifrån deras känslomässiga 
reaktioner. Det här perspektivet belyser det faktum att attityder starkt kan influeras av 
immateriella produktattribut som förpackningsdesign eller till och med namnet på 
märket. (Solomon et al., 2013, s. 296). I vår studie är det intressant att se om eller hur 
förpackningsdesignen påverkar konsumenternas val eftersom symbolerna för 
miljöcertifieringarna finns på förpackningen.  
 
3.4 Gravida kvinnors livsmedelskonsumtion 
Vår studie syftar till att undersöka huruvida gravida kvinnor som väntar sitt första barn 
resonerar vid val av miljöcertifierade, eller icke-miljöcertifierade livsmedel. Därav 
anser vi att forskning om gravida kvinnors livsmedelskonsumtion är av betydelse för 
denna studie. Enligt livsmedelsverket rekommendationer finns det vissa livsmedel en 
gravid kvinna bör undvika och vissa livsmedel hon bör äta mer av. De livsmedel 
kvinnan bör undvika är sådana som på ett eller annat sätt kan skada barnet eller som inte 
tillför barnet eller kvinnan någon näring. (Livsmedelsverket, 2013a). Livsmedelsverket 
rekommenderar ett större intag av frukt och grönt, att äta enligt tallriksmodellen och 
gärna nyckelhålsmärkt mat (Livsmedelverket, 2013a). Smedley et als (2014, s.34) 
studie visar att gravida tenderar att äta mer frukt, grönsaker och fibrer när de blir 
gravida och att både motion och intag av skräpmat sjunker under graviditeten. I en 
studie gjord av Torjusen et al (2010, s. 6) framkommer att användarfrekvensen av 
ekologiska produkter är associerad med både hög och låg ålder, lågt BMI, vegetarisk 
diet, rökare, de som dricker alkohol under graviditeten, olika nivåer av utbildning, 
låginkomsttagare med mera. Det är därför svårt att dela in gravida konsumenter som 
köper ekologiskt i kategorier som “välutbildad och hög inkomst” eller “ung och 
idealistisk”. (Torjusen et al., 2010, s.6; Torjusen et al., 2012, s. 5) De som köper 
ekologiska varor har en mer hälsosam livsstil som innefattar mycket frukt, grönt och 
fullkorn i kombination med mindre kött, vitt bröd och sötsaker gör att de lättare passar 
in i den kost som förespråkas för gravida. (Torjusen et al., 2012, s. 8) Vi anser att en 
gravid kvinna därmed bör ha ett engagemang och motivation för livsmedelsfrågor och 
vara mer motiverade till att ta del av den information som finns för att på så sätt utöka 
sin kunskap inom området. 
 

3.5 Den gröna köpbeslutsprocessen 
Den köpbeslutsprocess som oftast förknippas med konsumtion gällande konventionella 
produkter har vi redogjort för tidigare. För att förklara hur en konsument resonerar när 
de gör ett miljömedvetet val har Young et al (2010) utvecklat en cirkulär 
köpbeslutsprocess för gröna konsumenter. Denna process innefattar de faktorer som 
påverkar gröna konsumenter när de köper tekniska produkter (Young et al., 2010, s. 21). 
I vår studie är de faktorer vi huvudsakligen undersöker konsumenternas kunskap om 
miljöcertifieringar, den tillgång till information de har om miljöcertifierade 
livsmedelsvaror samt hur detta påverkar dem inför ett köpbeslut. Vi är medvetna om att 
Young et als (2010) gröna köpbeslutsprocess är fokuserade på tekniska produkter, men 
vi anser att vi kan applicera denna även på livsmedelsprodukter då den kan förklara hur 
kunskap och information påverkar ett grönt val av livsmedel, med andra ord 
miljöcertifierade livsmedelsvaror. 
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Den första komponenten i processen är konsumentens gröna värderingar samt kunskap. 
Värderingarna påverkar motivationen och därigenom beteendet till att fullfölja de gröna 
kriterier som konsumenten har. Detta påverkas i sin tur av den kunskap konsumenten 
har om relevanta frågor och tidigare erfarenheter av inköp. (Young et al., 2010, s. 28) 
För vår studie innebär det att processen börjar med att motivationen till att köpa 
miljöcertifierade livsmedelsvaror är grunden och den i sig är påverkad av den kunskap 
konsumenten har om fördelarna med dessa varor. Den andra anhalten i processen är att 
konsumenten bestämmer vilka gröna kriterier denne har med köpet (Young et al., 2010, 
s. 28). Vidare menar författarna att konsumenten tar reda på mer information för att 
kunna bilda sina kriterier för köpet, antingen genom vänner och bekanta eller annan 
informationssökning. Detta kan i vår undersökning betyda att gröna konsumenter gör en 
mer aktiv informationssökning då livsmedelsvaror köps i större utsträckning än tekniska 
produkter som Young et al (2010) behandlar och därför görs inte en 
informationssökning för varje enskild vara. 
 
I den tredje fasen av processen är konsumenten påverkad av olika hinder och 
möjliggörande faktorer (Young et al., 2010, s. 28). Vidare menar författarna att exempel 
på möjliggörande faktorer vid beslutet kan vara miljöcertifieringar, tillgänglighet samt 
att konsumenten kan känna skuld. Det hinder som uppstår kan bero på brist av tid, priset 
på produkten samt brist på information. Om hindren upplevs för stora för konsumenten 
kan detta påverka konsumentens förutbestämda gröna kriterier och om de frångår dessa 
kriterier kan det förklara attityd-/beteendegapet (Young et al., 2010, s. 27-28). Vi kan se 
att det är i steg tre som attityd-/beteendegapet kan uppstå. Faktorerna tillgänglighet och 
pris som vår studie också har som delsyfte att undersöka, blir av betydelse. Det vill säga 
i de fall konventionella livsmedelsalternativ blir mycket billigare i förhållande till de 
miljöcertifierade valen eller om mängden av de konventionella alternativen är mer 
lockande kan konsumenten frångå sina kriterier och eller värderingar, därmed kan valet 
bli en konventionell livsmedelsvara eftersom hindren för de miljöcertifierade varorna 
upplevs för stora.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4 – Gröna köpbeslutsprocessen. Översatt efter ursprungsmodellen i Young et al (2010, s.28). 
Sustainable consumption: green consumer behaviour when purchasing products. Sustainable 
Development. 18 (1), 20-31 
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De två sista stegen i Young et als (2010, s. 29) process är köp av produkt samt 
feedback. Inköp av produkter som konsumenten gör är olika från gång till gång men den 
erfarenhet samt den kunskap konsumenten får efter varje köp återförs till konsumentens 
gröna värderingar som senare kommer att påverka nästa inköp och den cirkulära 
processen har nått starten igen (Young et al., 2010, s. 29). Vi anser att detta kan 
generera att konsumenter som köpt en miljöcertifierad vara kan ta med sig denna 
erfarenhet som då kan påverka konsumentens nästa livsmedelsinköp. Har varan blivit 
associerad med en positiv känsla hos konsumenten anser vi att det är lättare för 
konsumenten att även nästa gång köpa en miljöcertifierad vara. Young et al (2010, s. 
29) konstaterar att de faktorer som kommer att hjälpa gröna konsumenter att köpa mer 
miljöcertifierade produkter är om konsumentens gröna värderingar är starka, 
konsumenten har tidigare erfarenhet av ett liknande köp, har tid för informationssökning 
och utvärdering av alternativ, god kunskap om relevanta miljörelaterade frågor och 
problem, tillgängligt utbud av gröna produkter samt att konsumenten har råd och är 
beredd att betala kostnaden för varorna. 
 

3.6 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
 
För att underlätta för läsaren har vi valt att göra en sammanfattning av den teoretiska 
referensram vi har konstruerat. Detta kapitel inleds med att beskriva motivation då vi 
anser att motivation är grunden till om en konsument, eller i vårt fall en gravid kvinna 
som väntar sitt första barn, är motiverad till att ta till sig ny kunskap och information 
om miljöcertifierade livsmedelsvaror. Motivationen till att kunna ta till sig ny 
information kan bero på om varor kräver ett högt eller lågt engagemang hos 
konsumenten och därav anser vi det vara väsentligt att presentera det tidigare forskning 
konstaterat om högt och lågt engagemang om livsmedelsvaror. Sedan leder den 
teoretiska referensramen in på konsumentens köpbeslutsprocess då detta är den del av 
konsumentbeteende vi ämnar undersöka. Vi har valt att endast avhandla processens tre 
mittersta steg; informationssökning, utvärdering av alternativ samt val av produkt. Då vi 
anser dessa steg vara mest betydelsefulla hos konsumentens process när det gäller val av 
miljöcertifierade livsmedelsvaror. I dessa steg väver vi in de olika faktorer studien 
ämnar undersöka. I syftet specificeras faktorerna; information och kunskap, 
tillgänglighet samt pris. Vi anser att information och kunskap kan kopplas till den 
köpbeslutsprocessen steg informationssökning och detta steg är något som finns med i 
de efterföljande stegen i processen. I steget utvärdering av alternativ anser vi att 
tillgängligheten av miljöcertifierade livsmedelsvaror är av betydelse vid konsumentens 
utvärdering. I köpbeslutsprocessen sista steg; val av produkt anser vi att pris och 
köptillfällets påverkan är av betydelse vid konsumentens val av produkt. Dessa tre 
faktorer som studien ämnar undersöka finns med i köpbeslutsprocessen alla steg och vi 
har valt att väva in dessa faktorer i de steg vi anser vara mest betydelsefulla.  
Vidare i den teoretiska referensramen presenteras attityd- och beteendegapet inom 
livsmedelskonsumtion då tidigare studier visat att detta är av betydelse vid köp av 
miljöcertifierade livsmedelsvaror. För att kunna utröna om våra respondenter upplever 
detta gap måste vi ha en grund för dessa attityder. I ABC-modellen kan olika attityder 
sedan förklaras av konsumentens motivation och vad konsumenten värdesätter. Vidare 
behandlas gravida kvinnors livsmedelskonsumtion för att få en grund för vad forskning 
tidigare visat på kan påverka denna konsumentgrupp. Den teoretiska referensramen 
avlsutas med den gröna köpbeslutsprocessen då vi anser att den sammanfattar alla delar 
som studien ämnar undersöka; köpbeslutsprocessens steg och de tre faktorerna; 
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information och kunskap, tillgänglighet samt pris vid val av miljöcertifierade 
livsmedelsvaror.   
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4. Praktisk metod 
 
I detta kapitel ämnar vi ge läsaren en förståelse för hur vi gått tillväga i vår studie. Vi 
inleder genom att beskriva vårt val av respondenter och de tillvägagångssätt vi använt 
oss av för att komma i kontakt med dessa. Vi beskriver utformningen av vår 
intervjuguide och hur vi resonerat vid val av frågor samt den forskningsetik vi använt 
oss av.  
 

4.1 Val av datainsamlingsteknik 
Vi har valt en kvalitativ datainsamling då vi vill kunna tolka och förstå respondenternas 
svar. Vi har valt att genomföra intervjuer då det är den formen vi anser kommer ge bäst 
resultat för det vi ämnar undersöka. En styrka med kvalitativa intervjuer är att det liknar 
ett vanligt samtal i en vardaglig situation (Holme & Solvang, 1997, s. 99). En styrka 
med detta jämfört med kvantitativa studier är att respondenten kan berätta mer än att 
enbart svara på frågan. Vidare menar författarna också att forskaren sätter upp tematiska 
frågor i syfte att uppnå önskade svar (Holme & Solvang, 1997, s. 99). Patel & 
Davidsson (2003, s.72) menar att det finns flera olika former av intervjuer, som baseras 
på hur hög grad av standardisering och strukturering frågorna har. Exempelvis är hög 
grad av både standardisering och strukturering något som används vid 
enkätundersökningar, då det finns givna svarsalternativ. Respondenternas svar är då 
styrda och undersökningen har en hög grad av strukturering (Patel & Davidsson, 2003, 
s.72). Våra intervjuer kommer ha en hög grad av standardisering och en låg grad av 
strukturering. Det innebär att frågorna har en bestämd utformning och innebörd men att 
frågorna får tolkas fritt av respondenten (Patel & Davidsson, 2003, s.71). Dessutom 
finns det utrymme för respondenten att påverka samtalet (Holme & Solvang, 1997, 
s.99). Vi har valt denna form då vi vill försäkra oss om att respondenterna har samma 
förutsättningar och svarar på samma frågor samtidigt som vi vill ge respondenterna 
möjlighet att uttrycka sina åsikter med egna ord. 
 
Dock kommer vi tillämpa semi-strukturerade intervjuer som innebär att vi har möjlighet 
att ställa följdfrågor till respondenterna ifall vi finner det nödvändigt. Patel & 
Davidsson (2003, s. 81) nämner att det är en fördel för den hermeneutiske forskaren att 
under intervjuns gång ge egna exempel inom forskningsområdet och att den 
förförståelse forskaren har sen tidigare då kan komma till hjälp. Vidare menar 
författarna att detta kan berika intervjun och på så sätt få respondentens åsikter att 
framträda tydligare men att intervjuaren inte får spela på respondentens medkänsla och 
på så sätt manipulera denne (Patel & Davidsson, 2003, s. 81). För att undvika att en 
sådan situation skulle uppstå har vi dels haft detta i åtanke under intervjuerna samtidigt 
som vi varit restriktiva med användandet av personliga inflikningar. Detta har endast 
skett när vi upplevt att respondentens svar kan fördjupas med ytterligare information 
inom området eller om vi bedömt att respondenten har mer att säga om en fråga. 
 
I det forskningsområde vi valt finns det ett attityd-/beteendegap. Det vill säga att 
respondenter uppger att de beter sig på ett sätt men verkligheten är en annan. Vi menar 
att en kvalitativ intervju där respondenterna får förklara sina val och där vi har 
möjlighet att ställa flertalet likartade frågor kan överbrygga rådande attityd-
/beteendegap. Vi kommer genomföra semi-strukturerade intervjuer eftersom vi vill ha 
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möjlighet att ställa följdfrågor till respondenterna för att få ytterligare djup i vår 
undersökning samt för att försöka undvika att få svar som vi inte kan tolka. 
  

4.2 Urval 
Den mest optimala undersökningen hade varit en totalundersökning men detta är väldigt 
resurskrävande (Johansson-Lindfors, 1993, s. 91-92) och därmed inte möjligt i vår 
studie. Vi måste därmed välja en urvalsmetod som passar studiens syfte. Vi har valt att 
göra ett icke-sannolikhetsurval. Det innebär att det är forskaren själv som utifrån sina 
egna kriterier av populationen väljer vilka respondenter som ska vara med i studien 
(Johansson-Lindfors, 1993, s. 95). Detta görs för att kunna säkerställa att urvalet passar 
den undersökning som ska genomföras (Holme & Solvang, 1997, s. 104). Det finns två 
nackdelar med denna typ av urval och det är att representativitet och generaliserbarhet 
är begränsade (Johansson-Lindfors, 1993, s. 96). Eftersom vårt huvudsakliga syfte inte 
strävar efter representativitet eller generaliserbarhet vägde fördelarna med en kvalitativ 
undersökning över nackdelarna. Detta är något vi har tagit i beaktande och kommer att 
inväga i vårt resultat. Vid kvalitativa studier finns det olika urvalsmetoder att använda 
sig av. Det finns sannolikhet- och icke- sannolikhetsurval. Vid sannolikhetsurval skall 
samtliga personer i målgruppen ha en teoretisk möjlighet att delta. Då det inte var fallet 
i vår studie kunde vi inte använda oss av sannolikhetsurval. Inom området icke-
sannolikhetsurval finns det flera olika varianter, vilken den första är 
bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer de deltagare som 
för tillfället fanns tillgängliga (Bryman, 2011, s. 194). 
 
I inledningsfasen av vår studie hade vi som ambition att vi inte använda oss av 
bekvämlighetsurval då vi ansåg att det kunde påverka tillförlitligheten i vår studie. 
Snöbollsurval liknar bekvämlighetsurval men med skillnaden att forskaren tar kontakt 
med ett litet antal respondenter och därefter använder dessa respondenter för att komma 
i kontakt med fler (Bryman, 2011, s. 194). Initialt var inte heller snöbollsurval något vi 
ämnade använda oss av. Målinriktat urval är när forskaren gör sitt urval utifrån en 
önskan att intervjua personer som är relevanta för forskningsfrågorna (Bryman, 2011, s. 
434). Den målgrupp vi haft i vår studie var gravida kvinnor som väntar sitt första barn. 
Detta gjorde att vi även hade frågor som var direkt riktade till målgruppen och vi 
använde oss därför av ett målinriktat urval. För att nå detta urval kontaktade vi 
inledningsvis olika mödravårdscentraler i Umeå för att på så sätt komma i kontakt med 
respondenter. När vi inte lyckades fylla vår kvot valde vi även att använda oss av 
snöbollsurval och sedan bekvämlighetsurval. 
 
Eftersom vi har valt att göra ett icke-sannolikhetsurval har vi satt upp kriterier på det 
urval vi ämnar undersöka. Vår målgrupp är gravida kvinnor som väntar sitt första barn. 
Vi valde denna målgrupp eftersom vi tagit del av tidigare forskning som säger att 
livshändelser, såsom att få barn, påverkar deras inställning till miljöcertifierade varor 
och leder till ökad konsumtion av dessa varor (Hjelmar, 2011, s.343), och fann detta 
intressant. Hjelmars (2011) studie tog bara hänsyn till när barnen fötts och vad vi 
kunnat se är det ingen annan forskning som har undersökt hur blivande 
förstagångsmammor resonerar kring val av miljöcertifierade varor. Då vår målgrupp är 
gravida kvinnor som väntar sitt första barn blir det också vårt första kriterium urvalet. 
Vidare har vårt andra kriterium varit att de själva ska handla livsmedelsvaror i butik. I 
övrigt har vi inte haft några andra kriterier. Vi har totalt intervjuat nio stycken 
respondenter varav två uppstod utifrån vårt besök på en mödravårdscentral, fyra är ett 
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snöbollsurval och tre stycken som enbart är bekvämlighetsurval. Vi bad personer som 
deltagit i undersökningen att sprida informationen på sociala medier och liknande. Den 
information som delades var samma information som fanns på de anslag vi hängt upp 
på de olika mödravårdscentralerna. Detta anser vi stärker vår studie eftersom det 
minskar risken för snedvridning, något som hade kunnat uppstå om respondenterna 
själva berättat för varandra om studien. Tack vare spridningen på sociala medier och 
forum kom vi i kontakt med flera andra respondenter. Bekvämlighetsurval består av 
personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren (Bryman, 2011, s. 194). 
Anledningen till att vi inte enbart använt oss av icke-sannolikhetsurval förklaras i stycke 
4.2.1. 

4.2.1 Tillvägagångssätt 
För att komma i kontakt med den målgrupp som är utvald för studien ringde vi runt till 
flertalet olika mödravårdcentraler i Umeå för att på så sätt komma i kontakt med 
barnmorskor som skulle kunna hjälpa oss att få tillgång till respondenter. Vår initiala 
tanke var från början att vi ville komma och presentera oss på föräldragruppsmöten. 
Dessa möten hålls för blivande förstagångsföräldrar där de under ett antal tillfällen får 
utbildning, information och hjälp inför förlossning och barnets första levnadstid. Detta 
resulterade i ett blandat resultat. Endast en mödravårdcentral lät oss komma in under en 
föräldragrupp och presentera oss, vilket generade två intervjuer. De andra 
mödravårdscentralerna tyckte att vi skulle skriva ut lappar med kontaktuppgifter för att 
kunna sätta upp på mödravårdscentralernas anslagstavlor. Utifrån detta utformades 
informationslappar (se bilaga fyra) om undersökningen, även innehållandes 
kontaktuppgifter till oss, som vi sedan satte upp på de tio mödravårdscentraler i Umeå 
som gett oss sitt godkännande. De flesta barnmorskor var väldigt positiva till vår studie, 
det var bara en mödravårdcentral som bad oss ta kontakt med deras verksamhetschef för 
att få ett godkännande om att sätta upp vårt informationsanslag och denna person var 
inte på plats under de gånger vi försökte nå henne, vilket gjorde att vi ej använde oss av 
denna mödravårdscentral i vår studie då det blev för tidskrävande. På tre av 
mödravårdscentralerna mötte vi tre engagerade barnmorskor som gärna tog in vår lapp 
till sitt besöksrum i syfte att kunna informera de blivande föräldrarna om vår studie i 
samband med deras besök på mödravårdcentralen. De anslag som vi satte upp på 
mödravårdscentralerna runt om i Umeå fick sitta uppe i två veckor, dock utan resultat. 
 
Efter att anslagen fått hänga en vecka kände vi att vi inte fått det gensvar som vi ville 
ha. Vi började då söka oss till andra forum för att försöka få tag på respondenter. Vi fick 
hjälp av två gravida kvinnor att lägga ut vår information på forum där gravida kvinnor i 
Umeå möjligtvis cirkulerar. En av dem som hjälpte oss med informationsspridningen 
var också den person som vi sedan gjorde vår pilotstudie med. Hon var medlem i en 
mammagrupp på sociala medier bestående av blivande mammor i Umeå där hon lade ut 
samma information som vi hade på vårt anslag. Genom det tillvägagångssättet fick vi 
svar av ytterligare respondenter som var intresserade av att vara med på en intervju. En 
annan person i Umeå som också väntar barn lade ut samma information i sin 
mammagrupp på sociala medier. Detta tillvägagångssätt kallas snöbollsurval, som vi 
nämnt tidigare och innebär att forskaren tar hjälp av tidigare respondenter för att komma 
i kontakt med fler. Fördelarna med detta får anses vara en större möjlighet att komma i 
kontakt med potentiella respondenter och, baserat på snöbollsurvalets storlek, att 
forskaren till slut kan träffa människor som befinner sig i olika sociala situationer. 
Nackdelar får anses vara att det är svårt att generalisera eftersom respondenterna 
troligtvis har någon koppling till varandra men då vi inte är ute efter att generalisera 
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upplever vi inte detta som ett problem i vår studie. Snöbollsurvalet genererade fyra 
stycken intervjuer. 
 
Resterande intervjuer skedde genom bekvämlighetsurval eftersom vi kände att vi gjort 
allt för att få tag på respondenter genom ett icke-sannolikhetsurval men inte kommit upp 
i den kvoten vi ville ha. Detta är dock inget som vi tycker har påverkat resultatet av vår 
studie, då respondenternas svar från bekvämlighetsurvalen inte har skiljt sig nämnvärt 
från de respondenternas som kommer från icke-sannolikhetsurval eller snöbollsurval. I 
och med att vi hade problem med att få tag på respondenter inom målgruppen 
övervägde vi att utöka målgruppen till gravida kvinnor som redan fött barn. Vi valde 
dock att behålla vår ursprungliga målgrupp då vi tyckte det fanns ett syfte i det, 
eftersom den forskning vi hittat enbart riktat in sig på vad som händer när barnet väl har 
fötts. Därför ansåg vi det vara viktigt för vår studie att försöka hålla oss till den 
ursprungliga målgruppen. 
 

4.3 Forskningsetik 
Enligt vetenskapsrådet är etiska frågor inom forskningen särskilt viktiga då den även på 
lång sikt har påverkan på samhället (Rickberg, 2014). Vetenskapsrådets artikel ”God 
forskningssed” (Vetenskapsrådet, 2011, s. 17) hänvisar till Robert Merton som på 1940-
talet skapade fyra kriterier som kallas CUDOS-kraven och ses som en utgångspunkt för 
diskussionen runt god forskningssed. Dessa fyra steg innebär att kunskap inte ska få 
hemlighållas eller döljas, ett vetenskapligt arbete inte ska dömas ur ett annat sätt än rent 
vetenskapliga termer, exempelvis inte fråga om forskarens kön, ursprung etcetera. 
Forskaren ska inte ha andra motiv i sin studie än att bidra med ny kunskap samt att 
forskaren ständigt ska granska men ändå vänta med att göra sin bedömning till dess att 
forskaren har en bra grund att stå på (Vetenskapsrådet, 2011, s.17). Vi ämnar följa dessa 
steg och det är också därför vi i största möjliga mån redovisar våra resultat och 
händelser som kommit att påverka vår undersökning. Vi har även transkriberingarna av 
intervjuerna tillgängliga vid efterfrågan. Bryman (2011, s.131) beskriver grundläggande 
etiska frågor som rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de 
personer som är inblandade i forskningen. Alla våra respondenter deltar frivilligt i 
studien och samtliga deltagare har informerats om att deras medverkan är frivillig och 
att de har möjlighet att hoppa av. Vidare har vi även informerat deltagarna om att deras 
uppgifter kommer behandlas konfidentiellt, att ingen obehörig kan komma åt deras 
uppgifter samt att de uppgifter respondenterna lämnar endast kommer användas för 
denna studie. Patel och Davidson (2003, s.70) visar på en skillnad mellan anonymitet 
och konfidentialitet. Med anonymitet menas att ingen, inte ens forskaren, kan spåra 
deltagaren medan konfidentialitet innebär att endast forskaren vet vem deltagaren är och 
kan komma i kontakt med denne, men ingen annan. Vid varje intervjutillfälle har vi 
använt oss av bandspelare och spelat in intervjun. Enligt Bryman (2011, s.428) kan det 
faktum att intervjun bandas ske på bekostnad av att respondenten bringas ur fattning 
eller blir orolig. Vi valde därför att låta respondenten själv välja miljö där intervjun 
skulle ske, för att på så sätt få dem att känna sig tryggare, samt frågade alltid om deras 
tillåtelse till inspelning. Samtliga respondenter tillät att vi spelade intervjun. 
 
Vi ämnar uppfylla samtliga av dessa krav och förhållningssätt och således anamma en 
god forskningsetik. Inför varje intervju och inför de möten vi haft på 
mödravårdscentraler har vi informerat deltagarna om ovannämnda faktorer gällande 
frivillighet, samtyckeskravet, att uppgifterna behandlas konfidentiellt samt 
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nyttjandekravet vilket enligt Bryman (2011, s.132) innebär att de uppgifter som samlas 
in endast får användas till forskningsändamålet. Vi har besökt flera mödravårdscentraler 
i Umeå och för att minimera risken att konfidentialiteten röjs har vi valt att inte namnge 
dessa i arbetet. Vi har även använt oss av fiktiva namn på respondenterna. Vidare 
kommer vi inte på något sätt att förvränga den data som samlas in. Genom att göra som 
angivet anser vi oss bedriva samt upprätthålla en god forskningsetik.  

 
4.4 Datainsamling 
4.4.1 Utformning av intervjuguide 
Vår intervjuguide är utformad efter en tratteknik som Kvale & Brinkmann (2009, s.146) 
beskriver. Trattekniken används när forskaren inte vill avslöja syftet med intervjun 
förrän intervjun är slut. Fördelarna med trattekniken är att forskaren i större utsträckning 
torde få ärligare svar då respondenten inte hunnit förbereda sig inom ämnet och det 
möjliggör för forskaren att hitta eventuella diskrepanser i respondenternas svar (Kvale 
& Brinkmann, 2009, s. 146). Nackdelen med trattekniken är det etiska perspektivet i 
och med att forskaren uppger ett syfte när intervjun sedan visar sig ha ett annat (Kvale 
& Brinkmann, 2009, s. 146). Vi börjar våra intervjuer med att fråga öppna frågor för att 
sedan djupare gå in på studiens egentliga syfte.  Vi har valt detta tillvägagångssätt då 
det, som vi nämnt i vår teoretiska referensram, finns ett attityd-/beteendegap hos 
konsumenter och i och med användandet av trattekniken hoppas vi kunna upptäcka 
dessa gap och på så sätt få en tydligare bild av vilka faktorer som påverkar konsumenter 
vid val av livsmedelsinköp. 
 
I vår utformning av intervjuguiden har vi utgått från studiens syfte. För att försäkra oss 
om att vi kommer uppfylla vårt syfte har vi grundat frågorna på den teoretiska 
referensramen som är uppbyggd för att svara på syftet. Vi har kontrollerat att samtliga 
frågor uppfyller en koppling till teorin för att garantera att frågorna är ställda på rätt sätt. 
Intervjuguiden är uppdelad i två delar (se bilaga tre). Den första delen består av mer 
öppna frågor kring livsmedelsinköp och livsmedelskonsumtion, medan den andra delen 
av intervjuguiden består av frågor som behandlar miljöcertifiering och respondenternas 
kunskap om miljöcertifieringar. Syftet med den första delen är att få respondenten att 
tänka fritt om deras egna livsmedelsinköp och inte styra dess svar, vilket också är 
anledningen till att vi använt oss av trattekniken. Tidigare forskning har konstaterat att 
det finns ett attityd/beteendegap (De Pelsmacker & Janssens, 2007; Carrigan & Attalla, 
2001, s.563), därav vill vi ha de öppna frågorna i del ett för att vi ska få en förståelse för 
hur de ser på livsmedelsinköp utan att nämna vad vi egentligen undersöker. 
 
Syftet med del två av intervjuguiden är att svara på hur respondenternas kunskap och 
motivation till miljöcertifieringar ser ut. Tanken är att vi ska kunna jämföra vad de säger 
under del ett med det som kommer fram under del två, för att se om det stämmer 
överens eller om de ändrar sina svar när begreppet miljöcertifieringar tas upp och på 
detta sätta tror vi att vi kan identifiera ett eventuellt attityd/beteendegap. Vi kommer att 
gå in djupare på frågorna i intervjuguiden för att visa på hur vi grundat dessa i vår 
teoretiska referensram och hur vi har tänkt för att få svar på vårt syfte med hjälp av 
frågorna. Innan vi skapade vår teoretiska referensram funderade vi på vad vi ville 
åstadkomma med vår undersökning och utifrån det valde vi teorier inom området. När 
vi konstruerade intervjufrågorna hade vi en relativ klar bild av vad vi ville undersöka 
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och sedan gick vi igenom område för område i teorin och baserat på det skapade vi 
frågor som vi ansåg svarade på det vi ville undersöka.   
 
Del ett i intervjuguiden innehåller en hel del frågor där vi talar om märken. Vår studie 
syftar inte till att undersöka varumärken, dock har vi ändå valt att använda märken för 
att hålla frågorna öppna. Vi vill på ett sätt försöka få de att tänka på vilken typ av 
märken de köper, till exempel I love eco eller Arla. Vi vill att de reflekterar över sin 
livsmedelskonsumtion utan att vi har styrt in de på något. Vi är med andra ord medvetna 
om att vi frågar om märken men det är inte märket i sig vi undersöker, utan det är ifall 
respondenterna har vissa krav på sina varor som endast det märket uppfyller, varför de 
väljer just ett specifikt märke (vana, etik, pris) samt motivationen till varför de väljer 
som de gör. Eftersom vi använder oss av semi-strukturerade frågor finns det utrymme 
för följdfrågor och om en sådan typ av fråga skulle missuppfattas skulle vi kunna 
förtydliga frågan i de fall det behövs. 
 
Del ett fortsätter som sagt med öppna frågor såsom hur ofta de handlar livsmedelsvaror, 
vart de handlar och hur de handlar. Syftet med att fråga om vart de handlar är att 
försöka undersöka om de handlar i butiker som skulle kunna ha ett sortiment där 
miljöcertifieringar finns tillgängliga, ofta har större butiker fler alternativ. Frågan som 
handlar om planerar av livsmedelsinköp syftar till att undersöka hur respondenternas 
köpbeslutsprocess går till, om de skriver en inköpslista och har bestämt sig innan eller 
låter de externa stimuli påverka deras val av livsmedel när de befinner sig i butiken. 
Fråga sex syftar till att bara få ett fritt svar om hur de tycker att deras 
livsmedelskonsumtion ser ut, med denna fråga avser vi få svar på vad konsumenterna 
brukar handla och deras syn på livsmedel, om de har ett gediget intresse för 
miljöcertifieringar tror vi att det skulle komma fram i denna fråga. 
 
I fråga sju är vi medvetna om att gravida kvinnor ändrar sina livsmedelsvanor en del på 
grund av att de inte ska eller bör äta vissa typer av varor såsom pastöriserade ostar och 
begränsade mängder av koffein (Livsmedelsverket, 2013a). Det vi är ute efter i denna 
fråga är om det är någonting annat än detta som har förändrats. Tidigare forskning har 
visat att personer som har barn köper mer miljöcertifierade varor (Hjelmar, 2011, 
s.343). Vi vill därmed undersöka när denna förändring sker och om den sker redan när 
kvinnan är gravid. Vi tror att ett sådant svar möjligtvis skulle kunna komma fram 
genom denna fråga. Även fråga tio som söker svar på om respondenterna tror att deras 
föräldraskap kan komma att förändra deras livsmedelsinköp syftar till att undersöka 
samma faktorer eller om de har andra föreställningar om vilka livsmedel som de köper 
och ger sina barn. Fråga åtta ska syfta till att se om de minns de varor som de köpte sist, 
de som de kommer ihåg finns med andra ord med i respondentens framkallade kategori. 
Vi vill undersöka vilka typer av varor som befinner sig här och vi vill kunna jämföra det 
med svaren vi får i del två, för att se om de miljöcertifierade varorna befinner sig i den 
dimmiga kategorin eller inte och vilka faktorer som påverkar detta. 
 
Vidare i intervjuguiden kommer fråga nio svara på vilka kriterier respondenterna har 
när de handlar livsmedel. Vi vill få svar om de har förutbestämda kriterier såsom pris, 
tillgänglighet, miljöcertifieringar och så vidare. Här vill vi få respondenterna till att 
berätta vilka kriterier de brukar ha utan att vi har nämnt begreppet miljöcertifieringar. 
Beroende på svar kan vi koppla det bland annat till köptillfället, utvärdering av 
alternativ samt faktorer som påverkar val av livsmedel. I frågorna 11 och 12 får 
konsumenten berätta om sina kriterier vid val av ris och choklad. Det huvudsakliga 
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syftet med att sätta in respondenten i ett scenario är för att undvika att det blir för fria 
och öppna frågor. Vi vill höra personens argumentation hur denne resonerar vid 
butikshyllan. Detta resonemang hoppas vi kunna koppla till köpbeslutsprocessen, 
framförallt utvärdering av alternativ samt val av produkt. Vi har i fråga 13 valt att visa 
bilder på två olika produkter och vi satte upp olika kriterier för dessa varor innan vi 
valde vilka typ av varor vi skulle visa under intervjun.  
 
Vi valde att ta körsbärstomater och räkor i denna fråga då vi vill inkludera varor från 
kostcirkelns olika delar. Det är också av samma anledning vi har valt i fråga 11 och 12 
att använda oss av ris och choklad, för att få produkter från kostcirkelns alla delar. 
Choklad ingår inte i kostcirkeln (Livsmedelsverket, 2013b) utan inhandlas i 
njutningssyfte och vi anser att det tillhör en kategori som konsumenter relativt ofta 
handlar ur och därför är bra att lyfta fram. 
 
Tomater valde vi tomater då det är en vara som vi har fått uppfattningen om att många 
konsumenter ofta köper, dels för att det är en färskvara som inte är lika hållbar som till 
exempel frysta räkor och dessutom finns det ett stort utbud av tomater. Vi valde 
körsbärstomater och tog då två alternativ av konventionella varor; de billigaste som 
fanns i butiken, en konventionell förpackning kvistkörsbärstomater samt en förpackning 
kvistkörsbärstomater med certifieringarna Krav, I love eco och EUs märkning för 
ekologiskt jordbruk. Pris och ursprungsland syns tydligt på bilderna och respondenten 
ska, i syfte för att vi ska förstå vilken motivationsfaktor som driver dem, säga vilken av 
tomatsorterna de brukar köpa eller skulle välja i förstahand om det är så att de inte 
brukar köpa någon av förpackningarna. Den andra varan vi testar är frysta räkor. Vi 
valde oskalade räkor då vi tror att det är en vara som inte inhandlas lika ofta som 
tomater samt då det fanns en stor variation i utbudet gällande miljöcertifieringar. Vi 
valde en förpackning oskalade räkor som inte hade en miljöcertifiering, en som var 
MSC-märkt och en som var både MSC-märkt och märkt som vildfångad (se bilaga ett). 
Genom detta sätt hoppas vi än en gång få fram respondentens resonemang kring hur de 
funderar vid butikshyllan och om de tar hänsyn till miljöcertifieringen. 
 
I fråga 15 hänvisar vi till produktetiketterna, då det enligt Grunert & Willis (2007, s. 
387) forskning visat sig att etikettsinformationen kan leda till att köpbeslutet är lättare 
att göra. Med hjälp av denna fråga kan vi undersöka hur mycket respondenten läser 
etiketterna kopplat till miljöcertifieringar eller annan information som kan kopplas till 
detta. Denna fråga hoppas vi också kunna visa på vilket engagemang konsumenten har 
till sina livsmedelsinköp. Med fråga 16 vill vi få fram om kvinnan/respondenten 
upplever att partnern delar samma kriterier vad det gäller livsmedel. Vi vill få reda på 
om det är någon av parterna som har mer kunskap och/eller motivation om livsmedel 
och därför kan påverka utgången av valet av livsmedel. 
 
De sista frågorna (17-19) av del ett i intervjuguiden handlar om hur mycket kunskap 
respondenten anser sig ha om de senaste nyheterna inom livsmedelsbranschen, om de 
kan nämna någon nyhet de hört gällande livsmedelsbranschen samt om de själva letar 
information om livsmedel. Dessa frågor behandlar faktorerna kunskap och information. 
Vi har haft svårigheter med formulering av dessa frågor, då kunskap och tillgänglig 
information är svårt att mäta. Det är också subjektivt, vilket också innebär att vi kan 
koppla respondenternas svar till subjektiv och objektiv kunskap. Fråga 17 syftar till att 
få höra hur pass medvetna de är inom de senaste nyheterna inom livsmedel. Fråga 18 
har vi därför satt upp för att försöka se om deras uppfattning om kunskapen har en 
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substans eller om de säger sig vara medvetna, trots att de inte är det. Detta kan också 
kopplas till samma typ av dilemma som i attityd/beteende gapet. Vi har också som mål 
att försöka nysta i vad respondenterna värdesätter och vilka typer av nyheter inom 
livsmedel de kommer ihåg och spelar roll i deras köpbeteende. Fråga 19 ska försöka få 
en förståelse av vilka forum som blir viktiga när det kommer till information kopplat till 
framställning av livsmedel. Är det media, sociala medier eller i butiken som 
informationen tas in och svaren vi får kan vi förhoppningsvis också kunna koppla till 
köpbeslutsprocessens olika delar men framförallt informationssökningen som sker tidigt 
i processen. 
 
Fråga 20 tar istället upp vilken kunskap respondenten har om miljöcertifieringar, för att 
vi ska få en förståelse för hur mycket information och kunskap de anser sig ha om 
miljöcertifieringar. Det skall hjälpa oss svara på vårt syfte som är att undersöka om ett 
kunskapsgap är anledningen till att konsumenter inte köper mer miljöcertifierade varor. 
De resterande frågorna i intervjuguiden syftar till att undersöka hur respondenten 
resonerar när begreppet miljöcertifieringar tas upp i resonemanget för livsmedelsvaror. I 
fråga 21 vill vi undersöka om det finns vissa varor där konsumenten prioriterar 
miljöcertifieringen högre jämfört med andra varor. I denna fråga vill vi också undersöka 
om det är kunskapen hos konsumenten som leder till att det bara är vissa 
miljöcertifierade varor som är prioriterade. Vi vill också se om konsumenten väljer 
konventionella varor i de fall de inte har kunskapen eller information om de 
miljöcertifierade alternativen. Fråga 22 syftar till att besvara hur stor vilja och 
motivation konsumenten har till att välja en annan, möjligtvis konventionell, vara som 
substitut i de fall den miljöcertifierade varan är slut. Detta kommer också visa om 
respondenten antingen väljer en konventionell vara för att den miljöcertifierade varan är 
slut eller om deras motivation till att köpa miljöcertifierat är så stark att de väljer att 
avstå från att köpa den produkten om den är slut. Respondentens resonemang i denna 
fråga hoppas vi även kunna svara på vikten av tillgänglighet att miljöcertifierade varor 
för att en konsument skall välja den vid köptillfället. 
 
I fråga 23 vill vi återigen undersöka kunskapsgapet. Denna fråga grundar sig på de 
miljöcertifieringar vi kommer att visa respondenten på ett papper. Det är ett axplock av 
de 18 vanligaste miljöcertifieringar som finns på den svenska livsmedelsmarknaden och 
finns att överblicka i bilaga fem. De är tagna från Krav, Fairtrade och 
Världsnaturfondens hemsidor. Vi vill veta hur mycket kunskap och vilken typ av 
kunskap respondenten har om miljöcertifieringarna. Om respondenterna besitter en djup 
kunskap där dem mer ingående vet vad de olika certifieringarna innebär eller om de 
bara är medvetna om att certifieringen i sig innebär fördelar. Denna ska vara en 
kompletterande fråga till fråga 20. De svar vi får av respondenten i den frågan bör vi 
kunna jämföra med den objektiva kunskapen vi söker efter i fråga 23. Fråga 24 och 25 
syftar till att underöka om respondenterna idag köper miljöcertifierade varor eller inte 
gör det och vad detta beror på. Vi vill med dessa frågor undersöka vilka faktorer som 
avgör valet av miljöcertifierade livsmedelsvaror, precis som vår problemformulering 
syftar till att undersöka. I fråga 26 däremot, söker vi efter de faktorer som skulle 
påverka konsumenten att köpa mer miljöcertifierade varor. Vi vill då undersöka vad 
respondenterna själva anser skulle få dem att köpa mer miljöcertifierade 
livsmedelsvaror.  
 
Avslutningsvis i intervjuguiden vill vi försöka få fram information om fördelarna kring 
miljöcertifierade livsmedelsvaror och dess påverkan vid respondentens val av 
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livsmedelsvaror. I fråga 28 vill vi undersöka om kunskapsgapet beror på att det inte 
finns tillräcklig information eller om det är informationsöverflöd som innebär att det 
inte leder till ny kunskap eller fler köp av miljöcertifierade varor. Vidare ska fråga 29 
svara på vem respondenten tycker bär ansvaret för att informera om miljöcertifieringar. 
Denna fråga ställer vi för att veta vart kunskapsgapet kan minskas. Sista frågan avslutas 
med att fråga hur viktigt respondenten tycker att det är med miljöcertifieringar. Även 
denna fråga ska göra att vi kommer runt attityd/beteendegapet. Exempelvis om 
respondenten i första delen av intervjun inte antytt att miljöcertifieringar är viktiga och 
inte brukar vara ett kriterium för respondenten när denne gör sina inköp men på denna 
fråga svarar att det är jätteviktigt kan vi koppla detta till attityd/beteendegapet. Vid 
intervjuns slut hoppas vi kunna veta vilka faktorer som gör att respondenten väljer 
respektive inte väljer miljöcertifierade livsmedelsvaror och kunna lokalisera vad 
attityd/beteendegapet beror på. 

4.4.2 Pilotstudie 
För att säkerställa att respondenterna förstår våra frågor och att vi får de svar vi söker 
gjorde vi en pilotstudie på intervjuguiden. Innan pilotstudien ägde rum bad vi två 
personer oberoende av varandra läsa igenom och komma med synpunkter på frågorna 
för att på så sätt försöka undvika ledande frågor, otydliga frågor och frågor som 
innehåller syftningsfel. Pilotstudien utfördes med en kvinna som befann sig inom 
målgruppen för att på så sätt ytterligare kontrollera att frågorna uppfattades korrekt. 
Genom att låta flera korrekturläsa igenom intervjuguiden, genomföra en pilotstudie 
samt noggrant redogöra för vårt tillvägagångssätt både vid skapandet av intervjuguiden 
och själva intervjuerna anser vi ha säkerställt reliabilitet och validitet. Utifrån de 
kommentarer vi fick på intervjumallen redigerade vi de frågor som fanns. Det var 
främst omformuleringar som korrigerades. Mer om våra sanningskriterier går att läsa 
om i kapitel 8. 

4.4.3 Genomförande av intervju 
När vi genomförde intervjuerna befann vi oss på platser som respondenten själv hade 
valt. Vi har erbjudit olika platser för genomförande av intervjuer men vi har också varit 
flexibla att ta oss till respondenterna för att på så sätt låta respondenten välja plats. Detta 
gjorde vi för att underlätta så mycket som möjligt för respondenterna samt för att de 
skulle få befinna sig i en miljö de själv kände sig trygg i. Av denna anledning har 
intervjuerna ägt rum på bland annat mödravårdscentraler, caféer, Umeå universitet samt 
på olika företag i Umeå. Innan vi gjorde intervjuerna funderade vi på om vi skulle vara 
en eller två som höll i intervjun. Enligt Bryman (2011, s.420) måste intervjuaren, vid 
semi-strukturerade intervjuer, vara uppmärksam på respondentens svar för att kunna 
följa upp dessa på rätt sätt. I och med detta valde vi att i största möjliga mål vara två 
under intervjuerna, där en var ansvarig för själva intervjun och den andra kunde komma 
med följdfrågor.  En fördel är också att den person som inte håller i intervjun kan sköta 
tekniken för inspelning för att det inte ska störa under intervjuns gång. Vi anser att en 
nackdel kan vara att respondenten kan känna sig i underläge då det blir en två mot en 
situation, dock har vi inte hittat någon tidigare forskning som visar att så är fallet. Innan 
intervjuerna startade informerade vi respondenterna i enlighet med forskningsetiken. 
Intervjuerna varade mellan 25-45 minuter.   
 

4.5 Bearbetning av data 
Som tidigare nämnt har vi transkriberat vårt material, detta har vi senare använt när vi 
skrivit vår empiri. Efter transkriberingen markerade vi de delar i respondenternas svar 
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som vi ansåg att vi kunde använda oss av och sedan lade vi in dem under de kategorier 
vi använt oss av i vår teoretiska referensram. Därefter utläste vi mönster i 
respondenternas resonemang och började sedan skriva empirin utefter dessa mönster. Vi 
har i stor utsträckning använt oss av citat för att på så sätt låta respondenternas egna 
röster komma till tals.  
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5. Empiri 
 
I detta kapitel redogör vi för respondenternas svar på våra intervjufrågor. Vi har valt 
att beskriva svaren i mönster istället för varje enskild individ och därför använt oss av 
citat för att på så sätt låta respondentens egna ord lysa igenom. Detta upplägg har vi 
valt för att göra empirin mer överskådlig och för att enklare belysa citat som är extra 
talande för respondentens åsikt i frågan. Empirins upplägg utgår i stora drag från 
teorin för att göra arbetet mer följsamt för läsaren.  
 

5.1 Presentation av respondenter 
I denna studie har vi intervjuat nio respondenter, vilket vi tidigare nämnt i vår praktiska 
metod. Vi har valt att sammanställa dessa i en tabell för att läsaren lättare ska kunna få 
en överblick över respondenterna och enklare kunna följa med i empirin. I tabellen 
framgår respondenternas ålder, hur långt in i graviditeten de är, i vilka typer av butiker 
de gör sina inköp samt om de studerar eller arbetar. 
 
 

 Tabell 1. Översikt av respondenter. 
 
Vi har valt att presentera och sammanställa alla respondenters svar tillsammans. Detta 
för att underlätta följsamheten i arbetet för läsaren och kunna sammanfatta de svar vi 
erhållit. Ytterligare en anledning till att vi presenterar vår empiri på detta sätt är för att 
på ett tydligt sätt skapa samband mellan de teorier vi valt och resultaten av vår studie. 
Vi har valt att dela upp vårt empirikapitel utifrån vår teori. Vi kommer därför att 
presentera våra respondenters svar utifrån följande rubriker: Graviditeten och 
föräldraskapets inverkan på livsmedelsval, tillvägagångssätt vid livsmedelsinköp, 
attityder till livsmedelsvaror och faktorer som påverkar valet av livsmedelsvaror. 
 

Fiktiva 
namn Ålder Graviditet 

vecka 
Köper 

livsmedel Typ av butik Syssel-
sättning 

Anna 30 Månad 9 
(vecka 36-40) 

Några gånger i 
veckan 

Mestadels stormarknad, 
ibland delikatessbutiker Arbetar 

Bella 22 Vecka 19 Nästan varje dag Stormarknad Arbetar 

Cecilia 24 Vecka 29 Varje eller 
varannan dag 

Närbutiker oftast, 
stormarknad 1 gång i 
veckan 

Studerar 

Daniella 25 Vecka 30 1 gång i veckan Stormarknad Arbetar 

Erika 25 Månad 7 
(vecka 28-32) 1 gång i veckan Stormarknad Studerar 

Frida 30 Vecka 31 1-2 gånger i 
veckan 

Närbutiker, stormarknad 
någon gång i månaden Arbetar 

Greta 24 Vecka 28 1 gång i veckan 
Stormarknad, 
storhandlar 2 gånger i 
veckan 

Arbetar 

Hanna 28 Vecka 39 Var tredje dag Stormarknad och 
närbutiker Arbetar 

Ida 32 Vecka 19 1-2 gånger i 
veckan 

Stormarknad 1  
gång i veckan annars 
närbutiker 

Arbetar 
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De flesta av respondenterna säger att de brukar skriva en inköpslista innan de gör sina 
livsmedelsinköp, speciellt när de storhandlar, men hos alla respondenter finns det 
utrymme för spontanköp i butiken. När respondenterna under intervjun öppet får 
beskriva sin livsmedelskonsumtion svarar de flesta att de försöker handla nyttiga 
livsmedel, mycket frukt och grönt, det som är gott eller försöker följa tallriksmodellen. 
Det är väldigt få av respondenterna som beskriver sin livskonsumtion genom att det är 
externa faktorer som påverkar dem i deras val. Endast Anna säger att hon “försöker 
handla sånt som, som sagt, känns bra i hjärtat att köpa” då hon köper närproducerat i 
största möjliga utsträckning och Daniella som uttrycker sig att hon“ Alltid köper frukt 
och grönsaker, jag tänker väldigt väldigt mycket på miljön”. Till viss del är även 
Cecilia en del av den gruppen som påverkas av externa faktorer då hon försöker tänka 
på tillsatser och besprutningar när hon väljer varor. Ett lågt pris är av större betydelse 
för två av respondenterna när de beskriver sin livsmedelskonsumtion, men det är inget 
som andra respondenter tar upp som främsta faktorn till sina livsmedelsköp. En annan 
reflektion som nästan hälften av respondenterna tog upp var att de alltid köpte svenskt 
kött. 
 

5.1.1 Graviditeten och föräldraskapets inverkan på livsmedelsval 
Mer än hälften av respondenterna uppger att de inte ändrat sin livsmedelskonsumtion 
nämnvärt sedan de blev gravida. Dessa respondenter säger också att de tror att deras val 
av livsmedel inte kommer att förändras på grund av föräldraskapet, då de anser sig äta 
relativt nyttigt redan nu. Flertalet nämner att de nu är medvetna om att de även ansvarar 
för någon annan än sig själv. Cecilia säger ”Man är ju lite mer medveten, man ansvarar 
ju för någon annan också inte bara vad jag själv skulle vilja ha, inte jättestor skillnad 
just eftersom jag var ganska brydd innan”. Bland resterande respondenter är den stora 
skillnaden att de börjat äta mer hälsosamt och äta produkter med mindre tillsatser än 
tidigare och de flesta försöker undvika de livsmedel som kan påverka graviditeten. 
Vidare tror dessa respondenter att föräldraskapet kommer påverka deras livsmedelsval 
på samma sätt som de gör under graviditeten när barnet väl är fött. Anna är den enda 
som uttalar sig om att hon inte följer livsmedelsverkets rekommendationer utan äter det 
hon mår bra av, hon tycker att det kan blir lite för hysteriskt med alla varningar om vad 
gravida ska äta och inte äta. Endast två av respondenterna, Bella och Cecilia, uppgav att 
de försöker köpa mer ekologiska varor under graviditeten. 
 

5.2 Tillvägagångssätt vid livsmedelsinköp 
5.2.1 Informationssökning 
Cecilia och Daniella är de enda respondenterna som uppger att de letar aktivt efter 
miljöcertifieringar bland livsmedelsprodukter i butiken. Några av respondenterna läste 
innehållsförteckningen på grund av allergier eller om produkten kan innehålla saker du 
inte ska äta när du är gravid. Tre av respondenterna uppgav att de ville läsa 
innehållsförteckningarna för att säkerställa att det inte är för mycket tillsatser i 
produkterna. Överlag var inte respondenterna så intresserade av att titta närmare på 
informationen som finns på förpackningen eller läsa innehållsförteckningen. Daniella 
låter sig inte påverkas så mycket av medier utan tycker att hon kan det hon behöver och 
går på sitt eget förnuft. Hon håller ändå koll på en del av de senaste nyheterna inom 
livsmedel. Hon är också den enda respondenten som säger sig leta aktivt efter 
information om livsmedel utanför butiken. Två respondenter uppgav att de förändrat 
sina inköp på grund av larm och nyheter såsom Dole-dokumentären gällande 
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bananplantager och varningar om bakterier i färdigskuren sallad. Överlag baserar de 
flesta respondenter sina inköp på tidigare erfarenheter, det som de vet är gott. I många 
fall har även respondenterna upplevt att de påverkats av deras partners preferenser eller 
krav. Marknadsföring har också varit något som vissa av respondenterna tror påverkat 
dem omedvetet. Bella säger, när hon står inför valet av choklad, att “Då tror jag det är 
väldigt mycket marknadsföring som tv, tidningar, media överhuvudtaget som påverkar 
en, man blir matad av det omedvetet”. Anna säger “Mmm, choklad, där väljer jag ju 
alltid direkt den som är godast”. Detta är ett generellt svar både när det kommer till val 
av ris och choklad. Det är endast två av våra respondenter som säger att de väljer 
choklad på grund av den har en miljöcertifiering, Cecilia väljer gärna ett ekologiskt och 
Fairtrade-märkt choklad och Daniella säger att hon gärna kan välja en Fairtrade-märkt 
choklad. 
 

5.2.2 Utvärdering av alternativ samt val av produkt 
Angående utvärdering av alternativ samt val av produkt går respondenternas åsikter isär 
och det blir tydligt att respondenterna har olika kriterier vid sina val. Anna köper endast 
Norrmejerier på mejerihyllan och hon säger att “finns inte Norrmejeriers grädde så 
köper jag ingen grädde eftersom jag inte vill ha några andra”. Anna nämner vidare att 
hon går mycket på magkänslan och köper det som känns bra i hjärtat som är 
närproducerat och ekologiskt. Daniella säger “När jag köper kött ska det vara svenskt 
sigillat, jag köper inget annat, det är samma sak med skinka och såna saker” och hon 
försöker också köpa ekologiskt i den mån hon kan. Några respondenter säger att de 
alltid köper ekologiska bananer och många nämner även att svenskt kött är något de 
helst köper. Hanna säger att om bananerna är slut så brukar hon avstå alternativt bara 
köpa någon konventionell banan till hon ska handla nästa gång och Frida resonerar 
likadant när det gäller te. Ida försöker köpa produkter från kända märken istället för 
lågprismärken då hon är rädd att dyrare märken annars kommer utkonkurreras men 
annars har Ida inga speciella kriterier. Förutom Ida finns även några respondenter som 
säger att de inte har någon speciell vara de alltid köper som är miljöcertifierad. Erika 
uppger, vid val av produkt, att hon har pris som kriterium och köper exempelvis 
blandfärs istället för nötfärs, dock nämner hon ingenting om krav på ursprungsland.   
 

5.2.3 Respondenternas val av frysta räkor 
Alla respondenter fick se tre olika alternativ av frysta räkor under intervjun (se bilaga nr 
ett). Två av alternativen var MSC-märkta, men inte det tredje alternativet. Majoriteten 
av respondenterna grundade sina val på vana, pris eller förpackningens utseende. I 
tabell två går det att utläsa att utav nio respondenter var det sju stycken som valde de 
räkor som var MSC-märkta. Dock var det endast tre av respondenterna som hade 
kriteriet att det skulle vara miljöcertifierat, alltså MSC-märkningen som betydande 
faktor vid sitt val. Daniella var en av dem och den enda som uppgav att hon inte köpt 
räkorna ifall de inte haft certifieringen. Resterande sex respondenter nämnde inte ens 
miljöcertifieringen utan nämnde förpackningen och det faktum att de kände igen 
varumärket på produkten de valde. Någon respondent hade även priset som avgörande 
faktor trots att de valde en MSC-märkt förpackning. 
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5.2.4 Respondenternas val av körsbärstomater 
Alla respondenter fick också se bilder på tre olika alternativ av körsbärstomater under 
intervjun (se bilaga två). Ett alternativ var miljöcertifierat, i detta fall tomater som hade 
miljöcertifieringarna Ica I love eco, EU:s ekologiska märkning samt KRAV, märkt som 
eko i tabell två. De två andra alternativen erbjuder konventionella tomater, ett 
lågprisalternativ samt ett mellanprisalternativ, märkt som ej eko i tabell två. Sju av nio 
respondenter valde lågprisalternativet. Anledningarna till deras val berodde på vana 
eller att det var ett bra pris. Daniella valde dem för att hennes partner tycker priset är 
viktigast på frukt och grönt, men hade hon valt själv hade hon valt det alternativ som 
var miljöcertifierat. Det var endast två av respondenterna som valde det 
miljöcertifierade valet, Anna valde dem på grund av att ”Jag tycker att dem smakar bäst 
och det känns ju alltid bra att välja ekologiskt överlag” och Cecilia valde dem på grund 
av att de är bättre än de andra tack vare miljöcertifieringen.  

 Tabell 2. Översikt av respondenternas val av räkor samt tomater.  
 
Sammanfattningsvis kan vi utläsa i tabell två att det är tre av respondenterna som väljer 
räkorna på grund av miljöcertifieringen, men när det gäller tomater är det bara två som 
väljer det på grund av miljöcertifieringen. De flesta av respondenterna nämner att de är 
medvetna om att det miljöcertifierade valet finns när det gäller tomaterna, men säger att 
de väljer bort det alternativet för att de brukar handla de konventionella tomaterna eller 
att det är för dyrt. Däremot är det bara tre av respondenterna som nämner MSC-
märkningen på räkorna, resterande respondenter verkar inte notera miljöcertifieringen 
på förpackningen och vi upplevde att de inte verkar vara medveten om denna märkning. 
Det är fler av respondenterna som resonerar att de hellre köper de konventionella 
tomaterna på grund av ett lägre pris, medan fler går på vana när de väljer räkorna. Detta 
tror vi beror på att tomater är en sådan vara som inhandlas oftare än vad räkor gör. 
 

5.2.5 Respondenternas val av ris och choklad 
När respondenterna sätts in i scenariot att det står framför rishyllan i butiken och ska 
välja så kan vi, av respondenternas svar att döma, tolka att ris inte är något som de har 
en speciell relation till. Bella säger att “ris är bara ris någonstans” och Ida menar att 
hon inte har tänkt så mycket på ris utan hellre tar ett storpack så det blir lite billigare. 
Tre av respondenterna nämner också att storleken på förpackningen är en faktor de tar i 
beaktning i sitt val av ris. Annars är det generella svaret från respondenterna att vana, 

Fiktiva 
namn 

Val av frysta 
räkor Anledning Val av 

körsbärstomater 

 
Anledning 

 

Anna MSC Vana eko Miljöcertifiering 
& smak 

Bella MSC Förpackning Ej eko Pris, smak & 
utseende 

Cecilia MSC Miljöcertifiering Eko Miljöcertifiering 
Daniella MSC Miljöcertifiering Ej eko Pris 

Erika MSC Förpackning Ej eko Vana 
Frida MSC Vana & Pris Ej eko Pris 
Greta EJ MSC Vana & Pris Ej eko Vana 
Hanna MSC Miljöcertifiering Ej eko Pris 

Ida EJ MSC Vana Ej eko Vana 
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smak samt typ av ris som ligger till grund för deras val. Ingen nämner att dem skulle 
välja ett miljöcertifierat alternativ. Vid köp av choklad nämnde samtliga respondenter 
smak som en avgörande faktor. Marabou eller Lindt var genomgående favoritmärkena. 
Bella säger att förpackningen på chokladen samt reklam som hon sett har bidragit till att 
hon tagit en viss typ av choklad i hyllan. Cecilia och Daniella var de enda 
respondenterna som svarade att de brukar köpa choklad som är ekologisk och Fairtrade-
märkt, även om det inte sker varje gång. Det är endast en respondent som nämner pris 
som en faktor vid choklad och att hon inte skulle välja den dyraste. Sammanfattningsvis 
kan vi se av respondenternas svar att ris och choklad verkar vara sådana varor där 
smaken och vanan är det som är av betydelse. När det gäller ris är det främst 
förpackningens storlek, pris samt vilken slags ris som är av betydelse i respondenternas 
val. Däremot när det gäller choklad verkar de flesta respondenter vara mer engagerade i 
valet då de är måna om att välja den godaste chokladen och priset är till skillnad från 
riset inte en viktig faktor. Det är endast två respondenter som nämner miljöcertifieringar 
som kriterium när det gäller choklad men ingen nämner det när det gäller ris.   
 

5.2.6 Respondenternas val vid köp av ny vara 
Några av frågorna i intervjun behandlade hur respondenterna resonerade när de köpte en 
vara de inte brukar köpa och inte heller hade några referenser till sen tidigare. Det var 
bara en respondent som uppgav att hon skulle köpa det ekologiska alternativet när hon 
stod inför valet. Majoriteten av respondenterna skulle välja mellanprisalternativet och 
välja den produkt vars förpackning ser trevlig ut och är i lagom storlek. Cecilia är den 
enda som skulle kolla på innehållsförteckningen och ta den som ser mest naturlig ut, 
med andra ord den som innehåller minst tillsatser. Sammanfattningsvis kan vi återfinna 
ett handlingsmönster hos respondenterna där faktorer vid köptillfället är det som 
påverkar dem mest i deras val av en ny livsmedelsvara. Faktorerna som påverkar våra 
respondenter är produktens pris samt förpackningens utformning och/eller storlek. 
 

5.2.7 Förpackningens påverkan av livsmedelsval 
Flera av våra respondenter uppger att förpackningen spelar roll när de ska välja en 
produkt. Bella säger “Jag tycker framförallt att det är ögat som äter först i butiken så 
då försvinner det viktiga som det gör med min kropp, jag tycker ändå att det viktigaste 
är att det ser gott och fräscht ut” och hon skulle kunna välja bort en vara om 
förpackningen ser trist och tråkig ut. Ett stort antal av våra respondenter hade någon i 
deras närhet som var allergisk och läste på innehållsförteckningen av den anledningen. 
Tre av respondenterna läste näringsinnehållet för att undvika e-nummer, tillsatser och 
försöka hitta det mest ”naturliga” produkterna. Hanna är motiverad till att köpa fina 
förpackningar då hon jobbar som grafisk formgivare och vill därför uppmuntra och 
stödja de som ansträngt sig med förpackningen. Cecilia och Daniella är motiverade till 
att välja livsmedel som är bra för miljön, hälsan och har en bra djurhållning för att de 
tycker att det är viktigt, både för sig själva och för andra parter. De tycker att det är 
viktigt att vara en medveten konsument. Det är också av den anledningen som de 
uppger att de aktivt letar information om miljöcertifieringar på förpackningen, vilket de 
är ensamma om att göra.  
 

5.3 Attityder till livsmedelsvaror 
Vidare behandlade intervjun respondenternas attityder gentemot livsmedel. Utifrån de 
olika frågorna respondenterna fick under intervjun framträdde svar som speglar deras 
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attityder gentemot livsmedel. Vissa respondenter var mer tydliga och medvetna om hur 
de ställer sig till olika livsmedel. Det fanns generellt olika grader av attityder bland 
respondenterna. 
 
Hälften av respondenterna uttrycker att de tycker det är viktigt att tänka på att köpa 
svenskt kött. Både Anna och Cecilia är måna om att handla närproducerat så gott det 
går, Anna säger ”Allt jag kan handla närproducerat handlar jag närproducerat” och 
Cecilia säger “Vi försöker köpa närproducerat, vi köper de här… Yttertavleägg, 
frigående och sånt kollar vi på”. Daniella köper alltid kött med miljöcertifieringen 
Svenskt Sigill. Resterande respondenter nämner inte vikten av svenskt kött. Däremot är 
det två av respondenterna som hellre väljer blandfärs istället för nötfärs för att det är 
billigare. Kött är den vara som respondenterna anser vara viktig för dem och som de 
flesta har en åsikt eller stark attityd gentemot. Av de som inte uppger att det behöver 
vara svenskt kött säger till exempel Erika att hon inte har några kriterier mer än att det 
ska vara billigt och säger ”Jag försöker inte ta det dyraste… för min del är det den 
ekonomiska biten, om jag skickar min sambo och handlar kommer han hem med allt 
ekologiskt och frigående grejer och dyraste oxfilén. Jag hade inte valt så, jag hade valt 
kanske en lika god middag men inte samma pris”   
 
Ungefär hälften av respondenterna känner sig positivt inställda till närproducerat och 
svenskt när det gäller kött-, ägg- och mejeriprodukter. Av dessa var det endast tre som 
uppgav att de även letar efter miljöcertifierade produkter. Av dem som inte uppgav att 
närproducerat var ett kriterium var det inte någon som uppgav att de letar 
miljöcertifierade produkter, vilket gör att vi ser ett mönster i att de som köper 
miljöcertifierade produkter även föredrar närproducerat. Av dem som inte uppger att de 
letar efter svenskt eller miljöcertifierat nämner tre stycken pris som en viktig faktor vid 
val av produkt vilket är deras generella attityd gentemot livsmedel. 

 
Tre av våra respondenter uppgav att de känner osäkerhet gällande miljöcertifieringarnas 
trovärdighet och huruvida de kan lita på dem eller ej. Anna var den enda respondent 
som uppgav att hon kände sig osäker gällande samtliga miljöcertifieringar medan 
Daniella och Hanna endast uttryckte tveksamheter gällande Icas I love eco. Övriga 
respondenter nämner inte något om deras trovärdighet för miljöcertifieringar. 
 

5.3.1 Attityd-/beteendegapet 
Tidigare forskning visar att det finns ett attityd-/beteendegap som innebär att 
respondenterna inte alltid agerar som de säger att de gör. Med hjälp av våra scenarion 
har vi försökt minska det gap som kan uppstå när respondenterna endast får svara på 
frågor och på så sätt få en tydligare bild av vad våra respondenter egentligen anser om 
miljöcertifieringar. Tack vare de olika delarna i intervjuguiden har vi kunnat se ett 
mönster i om de är konsekventa i sina svar angående livsmedel eller inte och sedan 
försöka utröna om de befinner sig i ett attityd-/beteende gap. 
 
Flertalet av våra respondenter uppvisade någon form av attityd-/beteendegap. 
Exempelvis säger Bella att hon börjat köpa mycket mer ekologisk frukt och grönt sedan 
hon blev gravid men när hon ska välja av de olika alternativen av tomater överväger hon 
inte de miljöcertifierade tomaterna. Bella säger sig också att hon alltid köper ekologiska 
bananer och kaffe, men säger senare ”Ibland kan jag köpa något som inte är ekologiskt 
bara för att det är finare. Typ Zoegas kaffe den där som är rosa och svart tycker jag är 
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jättefin och köper hellre den för att den kommer att synas i köket” När hon köper äpplen 
vill hon ha de röda för att de är finast, men om det inte finns ekologiska röda äpplen så 
tar hon några andra. På frågan om det finns någon vara hon alltid köper som är 
miljöcertifierad svarar hon nej samtidigt som hon tidigare i intervjun sa att hon alltid 
köper ekologiska bananer och kaffe. Här kan vi se att hon hellre värdesätter andra 
intressen än miljöcertifieringen. 
 
Bella är den respondent vars attityd-/beteendegap visas allra tydligast men hon är inte 
ensam. Flera respondenter uppger att de vill köpa mer miljöcertifieringar men saknar 
konkreta svar på varför de inte gör det. Samtliga respondenter uppger att de tycker 
miljöcertifieringar är väldigt viktigt. Ida säger ”Jag tycker inte det är värt att skövla 
regnskog för att vi ska kunna äta choklad. Eller att bespruta saker för att vi ska kunna 
äta ris och sådana saker. Jag tycker att det är bra att det finns men för mig i min 
handling söker jag inte efter det, men det är bra att det finns”. Vi ser ett mönster i Idas 
resonemang då det upprepar sig hos flera respondenter som anser att miljöcertifieringar 
är viktigt men det är inte något de själva reflekterar över när de handlar. Fridas 
resonemang är också talande för den större delen av respondenterna och säger ” Ja jag 
tror bara att man kanske är lat eller bekväm att man tar det som man ja alltid har kört 
på”. Med andra ord är anledningen till att de inte köper miljöcertifieringar på grund av 
att de väljer sina livsmedel baserat på vana, samtidigt som nästan alla påpekar att de vill 
bli bättre på att köpa miljöcertifieringar. Det fanns även ett fåtal respondenter som inte 
visade upp ett attityd-/beteendegap. Dessa respondenter uppgav att de var prismedvetna. 
Erika är en av dem respondenterna och säger att “får jag mat som är billig och jag blir 
mätt då är jag skitnöjd”. Erikas attityd anser vi kan spegla en matkultur där 
konsumenterna vant sig vid billig mat så att den ekologiska upplevs för dyr. 
 

5.4 Faktorer som påverkar valet av livsmedelsvaror 
5.4.1 Information och kunskap om miljöcertifieringar 
Hos respondenterna är kunskapen om miljöcertifieringar generellt ganska låg. Av de 18 
miljöcertifieringar respondenterna fick se under intervjun är medeltalet av antal 
symboler de känner igen åtta stycken. Det innebär att de har sett certifieringarna någon 
gång men innebär inte att respondenterna vet vad certifieringarna står för. Av de 
miljöcertifieringarna respondenterna fick se var det endast KRAV och Ica I love eco 
som alla hade sett eller kände till. Certifieringarna Fairtrade, Coop Änglamark och 
svenskt Sigill kände åtta av nio respondenter till. Av resterande certifieringar kan vi inte 
se något mönster gällande vilka respondenterna kände till eller inte. När respondenterna 
sedan fick följdfrågan om vilka miljöcertifieringar de kan innebörden av är 
kunskapsnivån generellt väldigt låg. Vi kan anta detta då endast ett fåtal av 
respondenterna visste att KRAV stod för ekologisk och ansvarsfull produktion, många 
av respondenterna trodde att Fairtrade stod för bra import och att miljöcertifieringarna 
Äkta vara och Coops egna märke Änglamark var samma sak, vilket inte är korrekt. 
Gretas svar var representativt för de flesta övriga respondenter:” Det här är väl Icas 
egna eco, och det är väl Coops, svenskt sigill tror jag det är på kött, den där står för 
fiske, den har man sett (MSC), den har jag sett men vet inte riktigt på vad”. De flesta 
respondenter kunde peka ut certifieringar som stod för ekologiskt men vi har inte kunnat 
tyda om de vet vad ekologiskt faktiskt innebär.   

 
Innan respondenterna fick se bilden med miljöcertifieringar fick de frågan om hur stor 
kunskap de ansåg sig ha om miljöcertifieringar. Det svar vi fick från de flesta 
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respondenter var att de ansåg att de själva hade en låg kunskapsnivå. Det var endast 
Daniella som ansåg sig ha bra kunskap om miljöcertifieringar vilket hon också visade 
sig ha när hon berättade om sin kunskap om olika certifieringar. Cecilia svarar att “Jag 
letar ju aktivt efter miljömärkningar, därför blir jag så förvånad över att jag inte 
känner igen så många av de här”. Det mönster vi kan se är att flertalet av våra 
respondenter, oavsett kunskapsnivå gällande certifieringarna, anser att det finns för 
många certifieringar och att det vore lättare om det fanns färre. Trots att Cecilia letar 
information om certifieringar kände hon bara igen sju stycken, dock visste hon vad de 
stod för och innebar, vilket var klart mer än övriga respondenter undantaget Daniella, 
som hade kunskap om 10 av de 18 certifieringar som visades. 

 
Alla respondenter ansåg att mer information och kunskap om fördelarna med 
miljöcertifieringar skulle leda till att de köper mer miljöcertifierade livsmedelsvaror. 
Det vi fann mest intressant med detta var att mer än hälften av respondenterna nämnde 
det innan vi frågade dem ifall de tyckte att mer kunskap skulle få dem att köpa mer 
miljöcertifierade varor. Vi tolkar det som ett genuint intresse från respondenternas sida 
och ser därför inte att det skulle kunna vara ett potentiellt attityd-/beteendegap vilket 
hade kunnat vara fallet ifall de enbart svarat på vår fråga. Respondenterna svarar 
generellt att de tycker att skolan har ett ansvar att informera om miljöcertifieringar för 
att på så sätt lära sig fördelarna vid en tidig ålder. Några svarar även att det är 
butikernas och livsmedelsföretagens ansvar att informera mer om miljöcertifieringar.  

 
Generellt anser inte våra respondenter att det finns ett informationsöverflöd men anser 
överlag att de själva har för dålig kunskap inom området miljöcertifieringar och har inte 
heller ett intresse för att aktivt leta fram information. Exempelvis uttrycker sig Frida 
såhär i frågan ” Nej inte för mycket, man får ju välja själv hur mycket man vill ta till sig 
så jag tycker att det är bra att det finns mycket, så får man läsa om det om man vill”. 
Daniella tycker att det snarare finns för lite än för mycket information. Tre av 
respondenterna uttrycker att de upplever ett visst informationsöverflöd. Bella resonerar 
”Några har bra arbetsvillkor, vissa är emot barnarbete och är emot att djuren ska ha 
det bra eller någon växt man ska ta hand om. Det blir som att varje märke ska vara 
specialiserat på någonting. Man vill ju att allt ska vara bra på allt, så ett märke liksom, 
eko eller krav”. Detta är ett presentabelt resonemang för de tre respondenter som tycker 
att det är förvirrande med för många olika certifieringar. Utöver dessa faktorer kan vi 
inte hitta andra förklaringar till respondenternas kunskapsnivå. 
 

5.4.2 Tillgänglighet 
Nästan hälften av respondenterna säger att ett större utbud av miljöcertifierade 
produkter skulle få dem att köpa mer av dessa. Nära hälften av respondenterna nämner 
att de helst vill ha de ekologiska varorna bredvid de konventionella för att på så sätt 
kunna jämföra varorna mellan varandra. Endast en respondent sa att hon ville ha alla 
miljöcertifierade varor samlade på samma ställe och då inte kunna jämföra med 
konventionella varor.  Daniella säger att de få gånger hon inte köper miljöcertifierade 
produkter är på grund av att hon inte ser någon i butiken. Övriga respondenter har inte 
nämnt tillgänglighet som en faktor för att de ska köpa mer, vilket vi ser ett mönster i att 
andra faktorer är mer avgörande vid köp av miljöcertifierade varor än tillgänglighet. 
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5.4.3 Pris 
Endast två respondenter nämner förändrad ekonomisk situation som högre inkomst eller 
lägre pris på miljöcertifierade varor som den främsta anledningen till att börja köpa mer 
miljöcertifierade produkter. Övriga respondenter nämner inte priset som en huvudsaklig 
faktor på frågan om vad som skulle få dem att köpa mer miljöcertifierade produkter 
men flera uppger att priset spelar in vid livsmedelsinköp och att det krävs en viss 
ekonomi för att kunna köpa miljöcertifierade varor. Tre av våra respondenter tycker inte 
att priset spelar någon större roll, en av dem är Cecilia och när hon ska välja tomater 
resonerar hon: ”Det är ju klassiskt, det står att dem är ekologiska och krav, så jag 
tänker att dem är bättre än de andra… och då gör det inget att dem är dyrare”. 
Flertalet respondenter uppger att de väljer ett mellanprisalternativ i de fall de köper en 
vara de inte har någon erfarenhet av. Ida säger “Vi går inte på det billigaste, det känns 
som att det inte är lika goda produkter”. 
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6. Analys 
I detta kapitel kopplas vår empiri till den teoretiska referensram som återfinns i kapitel 
tre. Analysen har som syfte att undersöka huruvida respondenternas svar och därmed 
upptäcka likheter och avvikelser. Vi kommer i vår analys utgå från köpbeslutsprocessen 
och sedan väva in övriga teorier i köpbeslutsprocessens olika delar. 
 
Syftet med vår studie har varit ”att undersöka hur konsumentgruppen gravida kvinnor 
som väntar sitt första barn resonerar när de ska köpa en livsmedelsvara, då det finns 
både ett miljöcertifierat och ett icke-miljöcertifierat alternativ. Vidare kommer studien 
att undersöka vilka delar av köpbeslutsprocessen som påverkar konsumenten i valet av 
livsmedelsvaror. Utifrån köpbeslutsprocessen kommer vi att undersöka vilka faktorer 
kunden involverar vid beslutet av livsmedel. De faktorer vi huvudsakligen kommer att 
undersöka är konsumenternas kunskap och den tillgång till information som dem har 
om miljöcertifieringar samt på vilket sätt detta spelar roll inför ett köpbeslut. Dessutom 
kommer faktorerna pris och tillgänglighet att tas i beaktning då tidigare forskning visat 
att dessa är viktiga faktorer vid ett köpbeslut av miljöcertifierade livsmedelsvaror”. 
Utifrån detta har vi valt att, även i analysen, utgå från tre av köpbeslutsprocessens fem 
steg; informationssökning, utvärdering av alternativ samt val av produkt. Med 
köpbeslutsprocessen som utgångspunkt kommer vi väva in den teoretiska referensramen 
för att på så sätt kunna underbygga våra egna tolkningar av resultatet. Vi anser att detta 
kommer underlätta den övergripande förståelsen för läsaren samt förenkla 
återkopplingen till vårt syfte och vår problemformulering. Den problemformulering vi 
arbetat utifrån lyder:  
 
Hur resonerar gravida kvinnor vid val av miljöcertifierade livsmedelsvaror i 
köpbeslutsprocessen? 
 

6.1 Köpbeslutsprocessen - Informationssökning 
Generellt var informationssökning vid köp av livsmedelsvaror låg hos respondenterna, 
endast en av de nio respondenter vi intervjuade uppgav att hon aktivt letar information 
om livsmedel. Ungefär hälften av våra respondenter uppgav att de följer med i 
nyhetsdebatten och lyssnar på nyheter efter larm och varningar inom livsmedel. Dock 
var det relativt få av dessa som kunde uppge exempel på någon nyhet de hört om 
livsmedel, vilket både stödjer både Cobb & Hoyers (1985, s. 176) teori om att 
livsmedelvaror tillhör varor som kräver lågt engagemang och Bloch et als (1986, s. 119-
120) teori om att pågående informationssökning är vanligare vid högt engagemang. Det 
är också av den anledningen vi anser att informationssökning inte förekommer i någon 
större utsträckning i vår studie. Information som kommer från media, vänner och 
bekanta kallas extern analys (Thøgersen et al., 2012, s.188) och resultatet vi fick från 
våra respondenter visar att de påverkas mer av den interna analysen som Thøgersen et al 
(2012, s.188) presenterar, än den externa då respondenterna oftast refererar till smak, 
tidigare erfarenheter och vanor i sina livsmedelsval.  Samtliga av våra respondenter 
uppgav att de köper varor av vana, även om deras kriterier varierade. Vissa 
respondenter uppgav pris, vissa att de alltid köper svenskt kött och vissa att de endast 
köper ekologiska bananer. Leire & Thidell (2005, s.1068) menar att konsumenter saknar 
information och kunskap om miljöcertifieringar inom vissa produktgrupper. Detta kan 
vi tolka som en anledning till varför vissa av våra respondenter säger sig vara angelägna 
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om att alltid köpa till exempel ekologiska bananer, men när det däremot kommer till 
andra produktgrupper köper de inte miljöcertifierat på grund av deras kunskapsbrist om 
fördelarna med dessa varor. Vi anser att detta sker i enlighet med Chandon et als (2009, 
s.3) resonemang om att de icke-butiksbundna influenserna är specifika för varje 
konsument och därför påverkar dem i deras val. De två respondenter som uppgav att de 
köper ekologiskt och miljöcertifierat i så stor utsträckning som möjligt handlade även 
dessa varor av vana, vilket vi anser styrker Thøgersen et al (2012, s. 194) resonemang i 
att gröna konsumenter inte lägger ner mer tid inne i butiken än icke-gröna konsumenter. 
Det generella mönstret hos respondenterna är att de inte söker information innan köpet, 
det var endast en respondent som uppgav detta. Sammanfattningsvis stödjer detta Beatty 
& Smith (1987, s.83) som menar att vidden av informationssökning skiljer sig mellan 
konsumenter och beroende på vilken produkt det är. 

 
Våra respondenter uppvisar samma beteendemönster som icke-gravida konsumenter 
från tidigare forskning då vi, utifrån våra respondenters svar, kan se ett mönster i att om 
en konsument köpt en viss vara förut så gör inte konsumenten samma 
informationssökning igen utan tar då ofta samma vara av vana. Vidare anser vi att detta 
stöder Cobb & Hoyers (1985, s.176) teori om att det finns produkter där konsumenten 
endast har lågt engagemang och därför saknar konsumenten motivation att söka 
information bland butikens produkter. Detta baserar vi på att flera av våra respondenter 
inte kunde minnas vilka märken de köpt senaste gången de handlade. Vi tycker också att 
detta resonemang stöds av Thøgersen et als (2012, s.187) teori gällande att gröna 
konsumenter inte lägger mer tid på informationssökning i butiken än icke-gröna 
konsumenter. Baserat på vår studies resultat, tolkar vi det som att konsumenternas 
intresse och motivation till att leta miljöcertifierade varor är den största källan till att 
konsumenter väljer att köpa dessa, på samma sätt som bristen av intresse och motivation 
tros vara orsaken till uteblivna inköp. Om en konsument har ett intresse och motivation 
till att lära sig om miljöcertifierade produkter och dess betydelse leder det även till 
utökad kunskap inom området. Detta bekräftar därmed vårt syfte som var att undersöka 
om kunskap och tillgång till information påverkar en konsument vid sitt köpbeslut. I 
köpbeslutsprocessens steg informationssökning (Dewey, 1910, refererad i Brumer & 
Pomazal, 1988) kunde vi inte se något större engagemang hos en majoritet av 
respondenterna, vilket vi anser stärker argumenten för att livsmedelsvaror hör till 
kategorin lågt engagemang. Vi kan därmed konstatera att för de flesta av 
respondenterna var inte steget informationssökning avgörande för deras val av 
livsmedel, utan de hade andra faktorer som var viktiga. Dessa respondenter saknade 
även kunskap om miljöcertifieringar. Vidare anser vi att det stärker argumenten för den 
gröna köpbeslutsprocessen (Young et al., 2010, s.28), där de två första stegen handlar 
om att skapa sina gröna värderingar och dessa skapas genom kunskapen en konsument 
införskaffar genom att ta till sig av information (Young et al., 2010, s.28). Utan detta 
steg har konsumenten svårt att fullfölja hela den gröna köpbeslutsprocessen då andra 
hinder påverkar dem i sitt val. Detta blev tydligt i vår studie då flera av respondenterna 
inte fullföljde den gröna köpbeslutsprocessen. Få av respondenterna uppgav att de 
ändrat sin livsmedelskonsumtion till att köpa mer ekologiskt sedan de blev gravida. 
 

6.1.1 Informationen och kunskapens betydelse i köpbeslutsprocessen 
Nästan alla av våra respondenter ansåg att mer kunskap och mer information inom 
området skulle få dem att köpa mer miljöcertifierade produkter, vilket går helt i linje 
med Nilsson et al (2004, s. 523) som säger att svenska konsumenter gärna vill ha mer 
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information om miljöcertifieringar. Det var ingen som påtalade ett 
informationsöverflöd, dock nämnde ett antal av respondenterna att de tycker det finns 
för många certifieringar så att det blir svårt att känna igen alla. Det stödjer till viss del 
Jacobys (1984, s. 424) teori om att konsumenter kan uppfatta ett informationsöverflöd 
som bidrar till ett mer tidskrävande och svårare köpbeslut. Utifrån detta kan vi 
konstatera att eftersom det var få av respondenterna som uppgav sig söka information 
borde inte den generella uppfattningen hos respondenterna vara att det finns ett 
informationsöverflöd utan att det snarare är den befintliga informationen som kan 
kännas främmande för dem och något de inte söker aktivt efter. Detta beteende stöds av 
Nilsson et als (2004, s. 523) forskning.  Vi kan se att respondenterna istället har andra 
påverkansfaktorer som blir avgörande vid valet av livsmedelsvaror. Det framkom att 
respondenterna hade svårigheter att känna igen mängden av certifieringar dem fick se. 
Vi tolkar det som att det stora antalet befintliga certifieringar gör det svårt för 
respondenterna att motivera ett val av miljöcertifierade livsmedel eftersom de inte har 
kunskapen om dem och går därför på andra avgörande faktorer för att förenkla deras 
köpbeslut. Det faktum att nästan alla respondenter uppgav att de skulle bli hjälpt av mer 
information stämmer inte helt överens med Carrigan & Attallas (2001, s. 564-565) 
studie som visar att bara en del av konsumenterna anser att ytterligare information 
skulle hjälpa dem. Respondenternas resonemang i denna fråga gör att vi kan se en tydlig 
motivationsbrist hos dem då i princip alla respondenter menade att de skulle bli hjälpt 
av mer information men få av dem letar information själva eller tar till sig av den 
information som finns.  
 
Det är inte så att respondenterna är helt främmande för eventuella larm och varningar 
inom livsmedel. En av våra respondenter berättade att hon börjat köpa ekologiska 
bananer efter att hon sett en dokumentär om Dole på tv. Detta stödjer fullt ut Hjelmars 
undersökning (2011, s.342) där han säger att tv-dokumentärer som visar obehagligt 
innehåll om exempelvis djurhållning är en stark influens till att ändra köpbeteende, dock 
är det inte ett generellt mönster bland respondenterna som uppger att de inte tar hänsyn 
till vid deras inköp av livsmedel. Ytterligare informationsbrist uppdagades när några av 
respondenterna uppgav att de inte vet hur mycket sämre konventionella varor är jämfört 
med ekologiska och att de därför mestadels köper konventionella varor. Detta går i linje 
med Gottschalk & Leistner (2012, s.137) som menar att få av konsumenterna är 
medvetna om de miljöcertifierade produkternas kvalitéer. I vår studie ser vi detta som 
ytterligare en koppling till brist på motivation hos respondenterna, då de är medvetna 
om problemet/situationen men inte har motivation till att åtgärda det. Vi konstaterar att 
det därutöver återigen visar att livsmedelsvaror endast innebär lågt engagemang hos 
större delen av respondenterna. Vi anser att ytterligare kunskap kan få konsumenterna 
att i större utsträckning förstå skillnaderna mellan konventionella och miljöcertifierade 
varor och därigenom göra mer medvetna val när de handlar. 
 

6.2 Köpbeslutsprocessen - Utvärdering av alternativ & val av 
produkt 
Vi valde att använda oss av köpbeslutprocessen då den är allmänt vedertagen och 
används av flera forskare (se exempelvis Solomon et al., 2013; Beatty & Smith, 1987, s. 
83; Brumer & Pomazal, 1988, s. 44) inom konsumentbeteende, om än i olika varianter. 
Dock har vi under arbetets gång hittat vissa svårigheter med köpbeslutsprocessen i 
kombination med varor som karaktäriseras av lågt engagemang, då det är svårt för oss 
att göra skillnad på vad som ska kategoriseras in i de olika stegen “utvärdering av 
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alternativ” och “val av produkt”. Baserat på detta har vi valt att slå ihop dessa två steg 
till ett gemensamt stycke. Vid produkter som kräver högt engagemang, exempelvis 
tekniska produkter, torde det vara lättare att urskilja kategorierna “utvärdering av 
alternativ” och “val av produkt” från varandra men våra respondenter har uppgett de 
som samma sak. Exempelvis har ett fåtal respondenter uttryckt att de handlar efter pris, 
vilket vi anser ingår i både utvärdering av alternativ samt val av produkt. Vid köp av en 
vara som kräver högre engagemang hade sannolikt de faktorer som påverkar 
konsumenten varit fler till antalet och därför krävt högre grad av utvärdering. 

 
Det beteendemönster vi ser hos flertalet av respondenterna är att majoriteten av dem 
följer den låga motivationsprocessen som Solomon et al (2013, s. 296) redogör för i 
ABC-modellen, vilket är ytterligare ett tecken på att livsmedelsvaror klassas som lågt 
engagemang. Detta grundar vi på att respondenternas tidigare erfarenheter av varorna 
har stor inverkan på deras val av livsmedel, något som återkommer i vår undersökning 
då respondenterna upprepade gånger motiverar sitt val med tidigare erfarenheter och 
vana. Enligt Solomon et al (2013, s. 296) är också bristen av kunskap om produkterna 
en anledning till varför konsumenterna går på tidigare erfarenheter och är därför en 
viktig faktor i den låga motivationsprocessen. Ur detta kan vi utläsa att mer kunskap om 
livsmedelsvaror kan bidra till att konsumenter i större utsträckning kan göra mer 
medvetna val och det innebär att de går från att vara i en låg motivationsprocess till att 
ha ett högre engagemang till livsmedel. Det var endast två respondenter vi kunde 
urskilja hade ett beteendemönster som liknade standardmodellen vilket innefattar ett 
högt engagemangsbeteende. Vi fick uppfattningen om att deras kunskap om 
miljöcertifierade livsmedelsvaror också var högre än resterande respondenters, vilket 
även det stärker Thøgersen et als (2012, s.187) resonemang om att livsmedelsvaror kan 
innefatta ett högt engagemang om konsumenter har motivation till att köpa 
miljöcertifierade livsmedelsvaror. 
 
Som vi tidigare nämnt handlar konsumenter mycket baserat på vana, vilket går att 
koppla till lågt engagemang då konsumenten saknar motivation för att hitta något annat. 
Vi tolkar detta som att livsmedelsvaror visserligen verkar tillhöra kategorin med 
produkter som kräver lågt engagemang men att det samtidigt är viktigt för 
respondenterna att maten ska smaka bra, så de köper inte vilken vara som helst även om 
de i stor utsträckning handlar av vana. När respondenterna resonerade kring scenarion 
uppgav större delen av respondenterna att de skulle välja den vara vars attribut de tyckte 
om. Vi kan döma av deras utvärderingsprocess att de val de gör baseras på dess 
framkallade kategori som Abougomaah et al (1987, s. 68) menar innebär att 
konsumenten måste vara medveten om ett märke för att kunna välja det. Vi tolkar det 
som att det faktum att konsumenten tar av vana gör att de inte heller överväger att vidga 
antalet produkter som finns i konsumentens framkallade kategori.  
 
I vår studie nämner två av respondenterna att de saknar förtroende för en specifik 
miljöcertifiering som de inte känner något förtroende för och därför inte köper 
produkter med just den certifieringen. Två andra respondenter väljer bort 
miljöcertifieringar överlag på grund av priset. Dessa anledningar gör att certifieringarna 
förkastas och hamnar således i respondentens odugliga kategori, alltså i den kategori 
vars produkter en konsument inte ens överväger (Abougomaah et al., 1987, s.68). 
Tidigare forskning (se exempelvis Carrigan & Attalla, 2001, s. 570; Gottschalk & 
Leistner, 2012, s. 140) säger att priset är en viktig faktor men av våra respondenter är 
det relativt få som nämner detta som kriterium vid val av produkt. Av de 18 
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miljöcertifieringar vi visade respondenterna var det flera stycken de inte kände igen. I 
de fall en konsument inte har någon speciell relation till en produkt är den neutral och 
hamnar därför i den ointressanta kategorin (Abougomaah et al., 1987, s. 68). De 
certifieringar som konsumenten är medveten om och överväger att köpa hamnar i 
konsumentens framkallade kategori. Det finns också en kategori där konsumenterna vet 
om att varumärkena, eller i detta fall miljöcertifieringarna, existerar men inte har 
tillräckligt med kunskap eller kännedom om dessa för att antingen köpa produkterna 
eller förkasta dessa som odugliga. Denna kategori kallas för den dimmiga kategorin 
(Abougomaah et al., 1987, s.68) och var något vi i stor utsträckning kunde se i vår 
studie. Detta då många av respondenterna kände igen flera av de certifieringar vi visade 
dem men inte kunde nämna vad de innebar. Sammanfattningsvis tolkar vi detta som att 
ökad kunskap skulle bidra till att minska antalet miljöcertifieringar i den dimmiga 
kategorin samt att det skulle leda till att fler miljöcertifieringar hamnar i konsumentens 
framkallade kategori, vilket i slutändan torde leda till att fler konsumenter skulle vara 
mer benägna att köpa miljöcertifierade varor. 
 

6.2.1 Tillgänglighetens betydelse i köpbeslutsprocessen 
Överlag nämner inte våra respondenter tillgänglighet som huvudsakligt problem när de 
ska inhandla miljöcertifierade livsmedel. Många menar att större utbud skulle underlätta 
inköpen men när respondenterna fick välja varor i våra scenarier så fanns alltid ett 
miljöcertifierat val som alternativ och det var då endast två av respondenterna som 
uppgav miljöcertifieringen som avgörande faktor vid inköpet. Detta tolkar vi som att 
respondenterna i vissa fall uppger utbud som ett problem men när det väl finns ett 
miljöcertifierat val så väljer de andra alternativ iallafall. Vi tolkar detta som ett gap 
mellan en konsuments intention och beteende och det ligger i linje med Carrigan & 
Attallas (2001, s.564) studie som visar att det är en betydligt större del av 
konsumenterna som uppger att de är villiga att köpa miljöcertifierade produkter än de 
som faktiskt gör det. Vi tyder resultaten från vår studie som att, om utbudet verkligen 
hade påverkat hade de respondenter som uppgett de valt den miljöcertifierade varan i de 
scenarion vi visade. Tillgänglighet, eller brist på sådan, torde således inte vara den 
ensamt avgörande faktorn gällande huruvida konsumenter köper miljöcertifierat eller ej. 
 
Det faktum att alla respondenter uppger att de handlar på stormarknader, där det i regel 
alltid finns ett utbud av miljöcertifierade varor, stärker ytterligare vår tolkning av att 
tillgängligheten av dessa varor inte är den avgörande faktorn hos konsumenten. Flera av 
våra respondenter ansåg att de helst vill ha de miljöcertifierade produkterna i anslutning 
till de vanliga, konventionella varorna för att på så sätt enklare kunna jämföra dem, 
något som även Gottschalk & Leistner (2012, s.140) påvisat. De faktorer vi ämnade 
undersöka i vår studie är huruvida kunskap, pris och tillgänglighet påverkar 
respondenterna i deras val av livsmedel. Eftersom vi konstaterat att kunskapen hos 
respondenterna ofta är bristfällig om miljöcertifierade varor, blir de två externa 
faktorerna tillfällighet och pris avgörande vid köptillfället. Vi reflekterar över huruvida 
tillgängligheten på de konventionella varorna, det vill säga det massiva utbudet av olika 
märken på likadana konventionella varor, gör att utbudet av miljöcertifierade varor 
upplevs litet. Idag är en konsument van att kunna välja mellan flera olika varianter och 
märken av en och samma vara, vilket vi anser leder till att den miljöcertifierade 
alternativet bara klassas som “en i mängden” och därför får svårt att få fäste hos 
konsumenterna. Frånsett ovanstående resonemang är vår huvudsakliga tolkning att 
kunskapsbristen i många fall är anledningen till att konsumenter inte väljer det 
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miljöcertifierade alternativet, trots att de inte har lika stor plats i hyllorna som de 
konventionella livsmedelsvarorna. 

6.2.2 Prisets betydelse i köpbeslutsprocessen 
Garcia & De Magistris (2007, s.446) menar att personer med låg inkomst är mindre 
benägna att köpa miljöcertifierade produkter än personer med hög inkomst. I vår studie 
kan vi inte se detta mönster då en av två respondenter som studerar uppgav att pris är 
viktigt medan den andra menade att det inte är den avgörande faktorn. I vår analys har 
vi utgått från att studenter i regel har en lägre inkomst än de som arbetar. Den student 
som inte hade pris som avgörande faktor hade också högre kunskap om 
miljöcertifierade produkter än den respondent som var mer priskänslig, något som vi 
också kan se genomgående i vår studie. Samma skillnad kan vi se hos de respondenter 
som arbetar, vissa nämner att de är prismedvetna medan andra säger att det inte är 
avgörande. Vi har tidigare i analysen kunnat konstatera att respondenterna saknar 
information och kunskap om miljöcertifierade varor och därför finns det andra 
avgörande faktorer som är mer betydande i deras val av livsmedelsvara. Pris är en av 
dessa faktorer som vi har kunnat urskilja som avgörande. Dock resonerar 
respondenterna olika gällande när priset får betydelse och vi kan till viss del urskilja att 
konsumenterna vant sig vid det låga priset på konventionella varor.  
 
För många respondenter spelar priset roll ibland, beroende på vad det är för vara, vilket 
vi tolkar som att i de fall konsumenten har en motivation eller andra kriterier som 
lokalproducerat, smak, miljöcertifierat etcetera som de prioriterar högre än pris så är de 
faktorer avgörande men i de fall där konsumenten saknar motivation och inte har någon 
anledning till att köpa något annat spelar priset roll. Flera forskare (se exempelvis 
Carrigan & Attalla 2001, s. 570; De Pelsmacker et al., 2005a, s. 365) menar att pris är 
en viktig faktor vid köp av ekologiska produkter vilket delvis stöds av vår studie. 
Generellt kan vi se att många respondenter säger att de väljer mellanprisalternativet då 
de inte har några referenser till varan, vi tolkar det som att våra respondenter överlag 
inte upplevs priskänsliga. Vi kan heller inte se någon skillnad mellan att gravida 
kvinnor som väntar sitt första barn är mer priskänsliga konsumenter överlag, då tidigare 
forskning (Garcia & De Magistris, 2007, s.446) konstaterar att det inte beror på 
inkomstens betydelse. En möjlig tolkning av detta är att våra respondenter fortfarande 
arbetar och därmed har en vanlig inkomst. Deras ekonomiska situation hade alltså inte 
förändrats jämfört innan de blev gravida vid tidpunkten för vår studie vilket kan vara 
anledningen till att de inte upplevdes som priskänsliga. 
 

6.2.3 Köptillfällets betydelse i köpbeslutsprocessen 
Det var flera av våra respondenter som uppgav att butiksbundna influenser såsom pris 
och förpackningens utseende har en stor påverkan i deras val av produkt. Då många av 
våra respondenter saknade bestämda kriterier innan sitt köp blev det faktorer vid själva 
köptillfället som hade en betydande påverkan. Detta talar emot Chandon et als (2010, s. 
15) teori om att icke-butiksbundna influenser har större påverkan på konsumenten än de 
stimuli som sker i butiken. Av våra respondenters svar verkar de butiksbundna 
influenserna ha större påverkan än de icke-butiksbundna. Vi kan endast se att två av 
våra respondenter uttalar sig tydligt om att det är icke-butiksbundna influenser såsom 
förutbestämda kriterier och motivation som får dem att välja miljöcertifierade 
livsmedelsvaror. Dock menar Chandon et al (2009, s. 3) att de icke-butiksbundna 
influenserna är specifika för konsumenten och därför påverkar olika beroende på 
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konsumentens mål med inköpet, inköpskriterier, demografi samt tidigare 
varumärkesanvändning. Detta kan vi utläsa i vår studie då respondenterna visar upp 
olika typer av motivation och drivkrafter vilket gör att utgången av köpet varierar 
mellan dem.  
 
Vi har även kunnat urskilja ett gap då några av respondenterna uppgav att de är villiga 
att köpa mer miljöcertifierade produkter än vad de gör i dagsläget. Enligt vår tolkning är 
det då externa stimuli i butiken som får respondenterna att ändra sig. Det kan vi även se 
då i stort sett alla respondenter säger sig använda en inköpslista, men det alltid finns 
utrymme för spontanköp. Dessa spontanköp är påverkade av externa stimuli i butiken 
såsom exempelvis förpackningens utseende vilket stöds av De Pelsmacker et al (2010, 
s. 475) som anser att de oplanerade inköp konsumenten gör sker på grund av dessa 
stimuli vid köptillfället. Vi tolkar det som att beroende på vilken motivation och vilka 
kriterier konsumenten har innan de gör sitt oplanerade inköp påverkar det utgången 
gällande huruvida varan är miljöcertifierad eller ej. Vi har kunnat se att respondenterna 
överlag påverkas mycket vid köptillfället i butiken och eftersom vi har kunnat 
identifiera en kunskapsbrist och ett lågt engagemang bland respondenterna vilket leder 
till att externa faktorer såsom pris och marknadsföring blir avgörande vid köptillfället i 
butiken. Vi anser att köptillfällets påverkan inte skulle vara lika avgörande om 
konsumenter hade mer kunskap och information till att göra ett miljöcertifierat val. 

 

6.3 Attityd-/beteendegap inom livsmedelskonsumtion 
Som flera forskare (se exempelvis Carrigan & Attalla, 2001, s. 564; De Pelsmacker & 
Janssens, 2007) beskriver finns det en betydligt större del av konsumenterna som 
uppger att de är villiga att köpa miljöcertifierade produkter än som faktiskt gör det. 
Bland våra respondenter fanns det dem som uttryckte en vilja att köpa miljöcertifierat 
men som av olika anledningar ändå inte gör det. En av våra respondenter sa att hon 
alltid köper ekologiskt kaffe men uppgav sedan att hon köper den med snygg 
förpackning. Baserat på hennes resonemang tolkar vi återigen in att det finns andra 
motivationsfaktorer som är större är viljan att köpa miljöcertifierat som exempelvis 
sociala faktorer. Det fanns även respondenter som uppgav att de inte köper 
miljöcertifierat och inte heller uttryckte någon önskan om att göra det. Där fann vi att 
anledningarna till detta varierade men att faktorer som pris, bristande utbud samt sämre 
smak på de miljöcertifierade varorna nämndes som några. 
 
Eftersom vissa av respondenterna uppger att de vill köpa ekologiskt stödjer det även 
Carrington et als (2010, s. 142) teori om att det finns två olika beteendegap innebärande 
att konsumenten kan ha intentionen att köpa en viss vara men att det är något på vägen 
som gör att de ändå väljer en annan. Vi har sett tendenser till att butiksbundna stimuli 
påverkar konsumenten i dess val av produkt och anser därför att de butiksbundna 
stimuli kan bidra till gapet mellan intention och beteende. Vi har även kunnat utläsa en 
diskrepans mellan de faktorer respondenterna uppgav är viktigast för dem och de 
faktorer som faktiskt är av betydelse när konsumenten väl ska utföra sitt köp. Detta 
stämmer överens med van Dam & van Trijps (2013, s. 95) studie gällande vilka attribut 
konsumenter uppger är viktigaste respektive de attribut som verkligen spelar roll när ett 
köp ska genomföras. Vi kunde se diskrepansen hos ett antal av respondenterna som 
inledningsvis uppgav att de hade vissa kriterier vid ett inköp men som sedan valde 
produkter baserade på andra kriterier. Bland de respondenter som vi anser hade ett 
attityd-/beteendegap, kunde vi av deras svar urskilja att de inte hade den kunskap om 
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miljöcertifieringar som krävs för att göra det medvetna valet och därför påverkades de 
av butiksbundna stimuli, såsom förpackning eller pris. Enligt vår uppfattning vill dessa 
personer köpa miljöcertifierade varor men då de saknar viss kunskap eller information 
bleknar det kriteriet i jämförelse med andra, vilket kan göra att konsumentens val faller 
på en annan produkt än den som var tänkt från början. 
 

6.4 Den gröna köpbeslutsprocessen 
Precis som den gröna köpbeslutsprocessen (Young et al., 2010) visar kan vi, efter 
genomförande av vår studie, konstatera att motivationen är essentiell för att 
överhuvudtaget kunna köpa miljöcertifierade produkter. Vi har hos våra respondenter 
kunnat se att de som har en motivation till att köpa miljöcertifierade produkter också 
gör det. Anledningen till att de köper miljöcertifierade livsmedelsvaror beror till viss del 
på respondenternas kunskap inom området samt ett högre engagemang gällande miljö- 
och hälsofrågor. Detta styrker det Young et al (2010, s. 28-29) och Nilsson et al (2004, 
s. 524) säger gällande att kunskap om miljörelaterade frågor är ett av de första stegen 
för att kunna göra ett miljömedvetet val. Ett aktivt val att köpa miljöcertifierade 
produkter har vi dock endast kunnat se hos två av våra respondenter. Resterande 
respondenter har vi inte kunnat se haft samma grad av motivation till att köpa 
miljöcertifierade livsmedelsvaror och inte heller tillräcklig kunskap om dessa varor. 
Dessa respondenter har ändå haft en positiv inställning till miljöcertifierade varor men 
det har fallerat på det tredje steget i den gröna köpbeslutsprocessen. I det steget kan 
hinder såsom pris, brist av tid och brist av information uppstå och kan därmed bli de 
direkta anledningarna till ett uteblivet köp av miljöcertifierade produkter (Young et al., 
2010, s. 28). Det är också i detta steg som vi har kunnat urskilja om respondenterna har 
ett attityd-/beteendegap, då intentionen inte är densamma som beteendet. Dock är det 
bara två av respondenterna som vi har kunnat se har en tydlig tendens till detta men vi 
har kunnat se några mindre tendenser till attityd-/beteendegapet hos hälften av 
respondenterna. Baserat på våra intervjuer kan vi konstatera att det endast är två av våra 
respondenter som kan löpa linan ut i den gröna köpbeslutsprocessen. Övriga 
respondenter fallerar på något av stegen innan cirkeln är sluten. Vi anser att det, i de två 
första stegen, beror på avsaknad av motivation till att lära sig mer om miljöcertifierade 
varor. Detta leder till brist på kunskap vilket resulterar i att dem i tredje steget påverkas 
av de hinder som finns vid köptillfället, exempelvis pris eller andra externa stimuli.   
  

6.5 Graviditetens påverkan vid inköp av miljöcertifierade varor 
Två av våra respondenter uppgav att de börjat köpa mer miljöcertifierade varor sedan de 
blev gravida. Utav dessa visade en av respondenterna tydliga tecken på ett attityd-
/beteendegap vilket gjorde att vi inte anser hennes svar vara tillförlitligt. Ungefär hälften 
av våra respondenter uppgav däremot att de börjat äta nyttigare och att de tänker på att 
det finns en till individ som påverkas av deras val av livsmedel. Detta resonemang hade 
dock inget med miljöcertifieringar att göra utan bara mer nyttig mat överlag. Resterande 
respondenter ansåg sig vara tillfreds med de livsmedelsvanor de hade innan och har 
därmed inte förändrat något mer än att tänka på livsmedelsverkets rekommendationer 
(Livsmedelsverket, 2013a). Sammanfattningsvis kan vi konstatera att graviditeten inte 
verkar ha påverkats respondenternas syn på livsmedel nämnvärt och kan därmed inte 
tyda ett mönster gällande att föräldrars livsmedelskonsumtion förändras redan under 
graviditeten. Hjelmars (2011, s. 343) undersökning visade att människors inställning till 
miljöcertifierade varor förändras när de blir föräldrar och därmed köper mer av dessa 
varor. Detta är alltså något vi inte kunnat se ske redan under graviditeten. Däremot kan 
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vi se att några av våra respondenter ändrat sin inställning till miljöcertifierade varor, 
vilket kan vara ett tecken på att respondenterna kan komma att ändra uppfattningen när 
barnet väl är fött. Vad vi kunde tolka av respondenternas svar idag var dock att de gärna 
vill köpa mer miljöcertifierade livsmedel eftersom de är gravida men då de befinner sig 
i ett attityd-/beteendegap påverkar andra faktorer som gör att respondenterna i slutändan 
ändå i de flesta fall väljer en annan, konventionell, vara.   
 
Då syftet med vår studie har varit att undersöka hur gravida kvinnor som väntar sitt 
första barn resonerar kring livsmedelsval och vi inte haft någon kontrollgrupp kan vi 
inte jämföra resultatet med hur kvinnor som inte är gravida resonerar. Dock kan vi dra 
paralleller med tidigare forskning där gravida inte varit målgruppen samt jämföra med 
hur våra respondenter uppgav att de resonerade innan de blev gravida. Flera forskare (se 
exempelvis Leire & Thidell, 2005, s.1066; Nilsson et al., 2004, s.523) menar att 
kunskapen om miljöcertifieringar bland konsumenter i Norden överlag är låg. Detta är 
något som bekräftas i vår studie. Då respondenterna skilde sig från varandra både i ålder 
och hur långt gången de var i graviditeten har vi även undersökt eventuella mönster, 
utan resultat. Det är alltså även marginell skillnad på huruvida respondenterna har 
förändrat sin livsmedelskonsumtion och syn på miljöcertifierade livsmedel eller ej. Den 
synen verkar inte heller ha påverkats av en respondents ålder eller hur långt gången 
denne är i sin graviditet. 
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7. Slutsats 
I detta stycke ämnar vi uppfylla vårt syfte, besvara vår problemformulering samt 
redogöra för vad vi kommit fram till i vår studie och det bidrag studien lämnar till 
forskningen. Det övergripande syftet med studien har varit att undersöka hur gravida 
kvinnor som väntar sitt första barn resonerar vid köp av en livsmedelsvara då det finns 
både ett miljöcertifierat och ett icke-miljöcertifierat alternativ samt hur stor betydelse 
kunskap, pris och tillgänglighet har vid hennes val av produkt. Syftet har hjälpt oss att 
besvara vår problemformulering: “ Hur resonerar gravida kvinnor vid val av 
miljöcertifierade livsmedelsvaror i köpbeslutsprocessen?” 
 
Utifrån resultatet av vår studie kan vi inte urskilja någon generell ökning vid inköp av 
miljöcertifierade varor. Få uppgav att de överhuvudtaget ändrat sin 
livsmedelskonsumtion, och i de fall det skett är det mer flyktiga förändringar som “äta 
nyttigare”. Av dem som uppgav att de brukar köpa miljöcertifierade varor gjorde det 
även innan de blev gravida, så vi kan därmed konstatera att det inte är graviditeten i sig 
som påverkat deras val av livsmedel. En del av vårt syfte var att se vart i 
köpbeslutsprocessens tre utvalda steg som har störst påverkan på konsumenten vid val 
av miljöcertifierade livsmedel. Efter att vi genomfört vår studie kan vi konstatera att 
informationssökning är den viktigaste delen vid köp av miljöcertifierade livsmedel då 
de respondenter som köpte miljöcertifierade varor också var dem som gjorde 
informationssökning och hade störst kunskap inom området. Dock har vi kunnat 
observera att motivation och intresse för miljöcertifierade livsmedelsprodukter är en 
förutsättning för att informationssökningen ska kunna ske, vilket vi anser tyder på ett 
högre engagemang inför sina livsmedelsval. Hos de respondenter som hade motivation 
till att köpa miljöcertifierade produkter kunde vi också urskilja ett större intresse och 
större kunskap än hos övriga respondenter, vilket även det stödjer vårt syfte i och med 
att kunskap påverkar konsumenterna vid deras val av livsmedelsvaror. Hos övriga 
respondenter som inte handlade miljöcertifierade varor kunde vi se att köptillfället, 
utvärdering av alternativ samt val av produkt, varit de steg i köpbeslutsprocessen som 
påverkat dem mest. De motivationsfaktorer som respondenterna hade vid köp av 
miljöcertifierade varor skilde sig åt men främst var det antingen ur miljö- eller 
hälsosynpunkt. Utöver kunskap har respondenterna uppgett pris, tillgänglighet och vana 
som viktiga kriterier när de gör sina val av livsmedel. Enligt vår studie beror det på att 
respondenterna i dessa fall inte haft andra drivkrafter eller motiv till att köpa en specifik 
produkt. I de fall respondenterna inte haft andra kriterier vid deras köp har valet oftast 
fallit på en konventionell vara då den har lockat mer med pris eller förpackning. Vi har 
även kunnat urskilja ett attityd-/beteendegapet hos vissa respondenter och gapet uppstår 
någonstans mellan köpbeslutsprocessens informationssökning och steget val av produkt. 
Intresset till att köpa miljöcertifierade varor har funnits, men köpet uteblir då de externa 
stimuli i köptillfället blivit de avgörande faktorer vid köpet. 
 
Sammanfattningsvis, och för att svara på vår problemformulering, kan vi konstatera att 
kunskap och information är de enskilt största avgörande faktorerna vid en gravid 
kvinnas köp av livsmedel. Detta eftersom vi anser att det är dessa faktorer som lägger 
grunden i köpbeslutsprocessen. Kunskapsbristen som vi har kunnat identifiera innebär 
att våra respondenter har svårt att fullfölja den gröna köpbeslutsprocessen. Utöver detta 
påverkar främst pris och vana, vissa respondenter har även nämnt brist på tillgänglighet 
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som anledningar till att de inte köper miljöcertifierade livsmedel. I de fall 
respondenterna haft kunskap inom området har pris och tillgänglighet sällan nämnts 
som avgörande faktorer, vilket styrker att kunskapen och informationen är de avgörande 
faktorer för att kunna gör ett miljöcertifierat livsmedelsval. Dock har vi konstaterat att 
de respondenter som inhandlade mycket miljöcertifierade livsmedelsvaror även gör det 
av vana, vilket vi menar är ett tecken på att de då har gjort sin informationssökning 
innan och vet därmed vilka varor de vill ha väl inne i butiken. 
 

7.1 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Vårt bidrag till forskningen var att få förståelse för hur konsumentbeteende kan kopplas 
ihop med miljöcertifieringar. Vi valde att närmare undersöka hur gravida kvinnor som 
väntar sitt första barn resonerar vid val av livsmedelsvaror då det är en unik målgrupp vi 
inte hittat tidigare forskning om. Utifrån detta kan vi dock konstatera att gravida 
kvinnors resonemang vid val av miljöcertifierade livsmedel inte skiljer sig nämnvärt 
från icke-gravida kvinnor. Även om vi inte gjort en jämförande studie mellan gravida 
och icke-gravida har vi lyssnat på våra respondenter som uppgett att deras 
livsmedelskonsumtion och val av miljöcertifierade produkter inte nämnvärt förändrats 
sedan de blev gravida samt jämfört våra respondenter med tidigare forskning på icke-
gravida deltagare. En stor del av vår teoretiska referensram har varit forskning på icke-
gravida konsumenter och vi ser att tidigare forskning kommit fram till i stora drag 
stämmer överens med vår studie, vilket ytterligare tyder på att det inte finns någon 
nämnvärd skillnad i resonemanget vid val av miljöcertifierade livsmedel oavsett om 
målgruppen är gravida eller icke-gravida konsumenter. Vårt praktiska bidrag är att ge 
dagligvaruhandeln insikter på hur de kan fånga in kunder på ett bättre sätt när det gäller 
miljöcertifierade livsmedelsprodukter. Detta eftersom vår studie visar att målgruppen 
har ett kunskapsgap gällande miljöcertifierade livsmedel, vilket kommer utvecklas mer i 
stycket nedan.   
 

7.2 Rekommendationer till intressenter och näringslivet 
Vår studie har utgått från ett konsumentperspektiv och därför ämnar vi nu använda den 
kunskap vi har fått till att ge rekommendationer till intressenter och näringsliv. Vi har 
inte kunnat urskilja att respondenterna i någon större omfattning förändrat sin syn på 
miljöcertifierade varor sedan de blev gravida och därför ser vi inte heller att det finns 
direkta åtgärder som krävs för att påverka gravida. Snarare kan vi se ett behov och en 
önskan hos respondenterna om utökad kunskap och utökad information. Då vi även 
konstaterat är att motivationen hos respondenterna är låg gällande livsmedelsvaror tror 
vi det är bra om denna information finns så lättillgänglig som möjligt, exempelvis 
informationsskyltar i anslutning till varorna inne i butikerna som upplyser om de 
vanligaste certifieringarna och vad de står för.  
 
De faktorer som påverkade konsumenten vid köptillfället var främst pris, tillgänglighet 
och vana. Utifrån det kan vi se en möjlighet för butiker att strukturera om sin 
marknadsföring och erbjudanden mot miljöcertifierade varor, vilket torde skapa ökad 
medvetenhet om certifieringarna hos konsumenterna. Vi fick även indikationer på att 
respondenterna anser att livsmedelsföretagen som producerar livsmedel har ett ansvar 
om att informera om miljöcertifieringar. Därmed anser vi att livsmedelsföretagen i 
större utsträckning skulle kunna använda produkternas förpackningar till att informera 
om miljöcertifieringar, då vi sett att förpackningens utseende påverkar vid köpbeslutet. 
Slutligen nämnde många respondenter att deras inköp sker av vana. Med detta i åtanke 
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funderade vi på hur vanor bryts. Vi anser att information är nyckeln till förändrat 
beteende och att mer information om miljöcertifieringar i ung ålder, exempelvis i 
skolan, skapar kunskap och därigenom möjlighet att påverka val av varor. 
 

7.3 Förslag på framtida forskning 
De respondenter som köpte miljöcertifierade varor hade olika motiv till varför de gjorde 
det. Någon köpte miljöcertifieringar av hälsoskäl och andra ur miljösynpunkt. Vi tror 
därför att olika larmrapporter torde påverka respondenternas reaktioner och 
konsumtionsbeteende, beroende av vilken anledning de köper miljöcertifierade varor, 
något vi hade tyckt varit intressant att ta del av i framtida forskning. Detta har vi även 
sett saknats i tidigare forskning och det var ej möjligt att innefatta i denna studie. 

 
Eftersom respondenterna uppgett att de vill ha mer information samtidigt som det finns 
tillgänglig information som de inte tar till sig hade det varit intressant att undersöka 
vilken sorts information och/eller kunskap de skulle behöva för att kunna göra mer 
miljöcertifierade val. Dessutom vore det intressant att undersöka i vilka forum 
konsumenterna kan ta till sig denna information. Exempel på dessa är i butiken, på 
internet, sociala medier och bland vänner. Vi hade även funnit det intressant att se 
huruvida den utbredda tillgängligheten av konventionella varor påverkar 
konsumenternas uppfattning om tillgängligheten bland miljöcertifierade varor.   
 
Vidare anser vi att det hade varit intressent att se en fördjupad studie inom vårt område, 
innefattande antingen fler respondenter inom samma målgrupp eller respondenter från 
ytterligare målgrupper, exempelvis män som väntar sitt första barn. På det sättet bör det 
kunna urskiljas eventuella differenser mellan könen. Vi hade även kunnat se en 
jämförande studie med gravida kvinnor som väntar sitt första barn kontra icke-gravida 
kvinnor som inte har barn för att jämföra hur de olika grupperna resonerar vilket inte 
var möjligt i vår studie. 
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8. Sanningskriterier 
 
I detta kapitel ämnar vi redogöra för studiens kvalitet och trovärdighet. Eftersom vår 
studie haft en kvalitativ forskningsstrategi väljer vi att redogöra för studiens kvalité och 
trovärdighet sett ur kriterierna tillförlitlighet och äkthet. 
 

8.1 Reliabilitet och validitet 
Vid kvantitativa forskningsstudier är reliabilitet och validitet viktiga kriterier för att 
bedöma kvaliteten i en undersökning. Enligt Bryman (2011, s. 351) råder det dock 
tvetydighet bland forskarna huruvida dessa begrepp är lämpade för kvalitativ forskning. 
Vi har därför valt att utgå från sanningskriterierna tillförlitlighet och äkthet i vår studie. 
 

8.2 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet består av fyra kriterier som alla har en motsvarighet i kvantitativ 
forskning. Dessa är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka 
och konfirmera. 

8.2.1 Trovärdighet 
Att skapa en trovärdighet i resultaten innebär att både säkerställa att forskningen utförts 
i enlighet med de regler som finns samt att forskaren rapporterar resultaten till de som 
intervjuats som då skall bekräfta att forskaren uppfattat deras svar på rätt sätt, även 
kallat respondentvalidering (Bryman, 2011, s.355). Vi har bedrivit vår forskning i 
enlighet med de regler som finns då vi har informerat respondenterna om att deras 
deltagande är frivilligt, att deras svar kommer behandlas konfidentiellt och endast i 
samband med studien samt frågat om lov för att spela in intervjun. Dock har vi inte 
använt oss av respondentvalidering, det vill säga att vi inte har skickat empirin till våra 
respondenter så de får kontrollera att vi tolkat deras svar rätt. Anledningen till att vi 
undvikt detta är då vi bedömt att det finns en risk att respondenterna ska ändra sina svar. 
Då vi har använt oss av en tratteknik, som innebär att syftet med studien visar först i 
slutet av intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009, s.146), och vi därigenom har 
uppmärksammat flera attityd-/beteendegap hos konsumenterna upplever vi en risk att 
respondenterna kan komma att vilja ändra sina svar för att ge ett mer konsekvent 
intryck. Vi upplevde, under intervjuerna, att respondenterna fick ny kunskap inom 
ämnet. Detta är ännu ett argument till att vi inte ville göra någon respondentvalidering, 
då det hade kunnat resultera i att respondenterna velat ändra sina svar eftersom de fått 
nya insikter under intervjun. 

8.2.2 Överförbarhet  
Om resultatet av en kvalitativ studie bedöms vara tillförlitlig och giltig återstår ofta 
frågan om resultatet går att överföra till andra situationer (Kvale & Brinkmann, 2009, 
s.280). Syftet med kvalitativa studier är dock i regel att studera en enskild individ och 
en liten grupp på djupet istället för att kunna generalisera och bredda studien, som ofta 
är syftet med kvantitativ forskning (Bryman, 2011, s.355). Guba och Lincoln (refererad 
i Bryman, 2011, s.355) menar att en fyllig redogörelse förser andra personer med 
information så att läsaren själv kan bedöma hur pass överförbara resultaten är till en 
annan miljö. Vi har inte syftat till att kunna generalisera resultaten utan mer ses som en 
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inblick i hur livsmedelskonsumtionen kan förändras när en kvinna blir gravid och om 
respondenternas kunskap påverkar hennes val av varor.   

8.2.3 Pålitlighet 
Som motsvarighet till reliabiliteten inom kvantitativ forskning används begreppet 
pålitlighet av Guba och Lincoln (refererad i Bryman, 2011, s. 355) och menar att för att 
bedöma en undersöknings pålitlighet skall forskarna anta ett granskande synsätt. Detta 
innebär att det skall finnas en fullständig redogörelse av forskningsprocessens alla faser 
(Bryman, 2011, s. 355). Vi har, i vår studie, studerat gravida kvinnor som väntar sitt 
första barn. Vi har så ingående som möjligt beskrivit vårt tillvägagångssätt och 
motiverat såväl val av undersökningsmetod som val av målgrupp. De problem vi stött 
på finns också med i vår undersökning. Vi har även haft kontinuerlig kontakt med vår 
handledare som givit oss råd om hur undersökningen skall fortskrida vilket vi anser 
ytterligare stärker vår pålitlighet. 

8.2.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
Att styrka och konfirmera innebär att forskaren försöker säkerställa att denne agerat i 
god tro. Det skall alltså vara uppenbart att forskaren inte medveten låtit personliga 
värderingar eller teoretisk inriktning påverka utförandet av intervjuerna eller de 
slutsatser som undersökningen visar (Bryman, 2011, s. 355). Som vi tidigare nämnt 
valde vi semi-strukturerade intervjuer för att kunna ställa följdfrågor och därigenom 
dels säkerställa att vi förstått respondenterna korrekt men också för att kunna ge 
exempel på vad vi frågar efter ifall respondenten behöver ytterligare förklaring. Vi har 
inledningsvis inte informerat respondenterna om syftet i vår studie för att på så sätt få 
dem att svara annorlunda, utan har som vi tidigare nämnt utgått från trattekniken. Vi har 
inte heller på något sätt försökt styra respondenterna i deras svar de gånger vi ställt 
kontrollfrågor. Allt inspelat material finns fortfarande tillgängligt för att underlätta 
eventuella frågor gällande studien. Baserat på detta anser vi att vi handlat i god tro och 
utan att försöka påverka studien. 
 

8.3 Äkthet 
Gällande en kvalitativ studies äkthet menar Bryman (2011, s. 356) de frågor som kan få 
forskningspolitiska konsekvenser. För att vår studie skall uppnå så hög äkthet eller 
trovärdighet som möjligt har vi noggrant sammanställt varje respondents svar på våra 
frågor och varit noggrann med att inte skriva ”våra respondenter” eller ”samtliga 
respondenter” om så inte är fallet. Vi har försökt att få med avvikande åsikter, och även 
benämna dem som avvikande, för att på så sätt ge läsaren en överblick om vilka åsikter 
som respondenterna hade, både när de var eniga och när de skilde sig från varandra. I de 
fall där respondenterna svarade olika och majoritetens svar saknade relevans för 
undersökningen har vi valt att endast ta med de svar som förde undersökningen framåt. 
Bryman (2011, s. 357) påvisar också ett kriterium, ontologisk autencitet, vilket innebär 
huruvida respondenterna fått en ökad förståelse för den sociala miljö de lever i. Syftet 
med vår undersökning har varit om kunskap påverkar valet av livsmedelsvaror. Dock 
har vår undersökning fått respondenterna att reflektera över deras val av 
livsmedelsvaror vilket vi anser gör att vi uppfyller kriteriet. Vidare nämner Bryman 
(2011, s. 357) katalytisk autenticietet gällande huruvida deltagarna i studien kan 
förändra sin situation eller ej. Då livsmedel är något samtliga av våra respondenter 
inhandlar varje vecka har de kontinuerligt möjlighet att välja en miljöcertifierad vara 
istället för en konventionell. Bryman (2011, s. 357) talar även om taktisk autenticitet, 
vilket innebär om deltagarna fått möjlighet att vidta de åtgärder som krävs. Vi anser att, 
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förutom ekonomiska och övriga aspekter vi inte kan påverka, vår studie givit 
respondenterna utökad kunskap om miljöcertifieringar då vi förklarat dess innebörd när 
respondenterna inte visste vad de stod för. Baserat på ovanstående anser vi att vår studie 
uppfyller äkthetskriterierna. 
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Bilaga 1. Respondenternas alternativ av frysta räkor 

Bild ett – MSC-märkt. Frysta oskalade räkor. 

Bild två – Ej MSC-märkt. Frysta oskalade 
räkor. 

Bild tre – MSC-märkt. Frysta oskalade räkor. 
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Bilaga 2. Respondenternas alternativ av tomater 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild ett – Ej eko. Körsbärstomater på kvist. Bild två – Eko. Ekologiskt och 
kravmärkta körsbärstomater på kvist. 

Bild tre – Ej eko. Körsbärstomater i ask. 
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Bilaga 3. Intervjuguide 
 
1. Ålder: 
 
2. Vilken månad är du i? 
 
3. Hur ofta handlar du livsmedelsvaror? 
 
4. Vilka slags butiker handlar du på? (stormarknader, närbutiker) 
 
5. Planerar du dina livsmedelsinköp? 
 
6. Berätta om din livsmedelskonsumtion. 
 
7. Upplever du att du har ändrat din livsmedelskonsumtion sedan du blev gravid? 
   - Om, i sådana fall, på vilket sätt? 
 
8. Kan du komma ihåg några av de varor som du handlade senast? 
- Vilka märken var det? 
- Varför valdes just dessa märken? 
 
9. Har du vissa kriterier som livsmedelsvaror du köper måste uppfylla? 
- Om ja, vilka och varför? 
- Om nej, varför inte? 
 
10. Hur tror du att ditt föräldraskap kommer att påverka dina livsmedelsval? 
- l så fall på vilket sätt?  
 
11. Ponera att du ska handla ris. Vilka kriterier har du vid ditt val?  
12. Ponera att du ska handla choklad. Vilka kriterier har du vid ditt val? 
 
13. Nedan kommer vi visa två antal exempel med tre alternativ av samma vara. 
- Vilken av dessa skulle du välja? 
- Varför skulle du välja just den? 
 
14. Tänk dig att du har ska laga en ny maträtt där det ingår en ingrediens som du inte 
har hemma och som du inte köpt förut. Hur resonerar du när du ska välja mellan de 
alternativ som finns? 
 
15. Brukar du läsa på produktetiketterna när du handlar? 
- Om ja, letar du något speciellt? 
- Om nej, varför inte? 
 
16. Resonerar du och din partner på samma sätt när ni köper livsmedelsvaror/handlar 
(dvs. har ni samma kriterier vid köp av produkter)? 
 
17. Hur medveten anser du dig vara om de senaste nyheterna inom livsmedel?  
 
18. Skulle du kunna ge något exempel på nyheter som du har hört kopplat till detta? 
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19. Letar du aktivt information om framställning av livsmedel?  
- Vart hittar du din information i sådan fall? 
 
Vi kommer nu till del 2 av intervjun. Där vi kommer in på begreppet miljöcertifieringar. 
I vår studie syftar vi till miljömärkningen på produktens förpackning som påvisar att 
den är framställd under sjysta arbetsförhållanden, bra djurhållning eller verkar för en 
hållbar miljö.  
 
20. Hur stor kunskap anser du dig ha om miljöcertifieringar? 
 
21. Är det någon speciell vara som du alltid söker efter som är miljöcertifierad? 
 
22. Om den varan är slut, hur resonerar du då? 
 
23. Visa bild på olika certifieringar… 
- Vilka känner du till? 
- Vilka vet du vad de står för? 
- Vad tror du gör att du känner till just de? 
 
24. De gånger du väljer en miljöcertifierad produkt, varför gör du det? 
 
25. De gånger du inte väljer en miljöcertifierad produkt, varför gör du det inte? 
 
26. Vad skulle göra att du köper mer miljöcertifierade varor? 
 
27. Vad skulle få dig att köpa mer miljöcertifierade produkter? 
 
28. Skulle mer information om fördelarna om miljöcertifierade produkter få dig att köpa 
mer? 
- Om ja, se nästa fråga. 
- Om nej, tycker du att det finns för mycket information idag? 
 
29. Vems ansvar tycker du det är att informera om miljöcertifieringar? 
- Butiker, samhället, media, eget ansvar? 
 
30. Hur viktigt tycker du att det är med miljöcertifieringar? 
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Bilaga 4. Informationsanslag på MVC 
 
Gravida kvinnor som väntar sitt första barn sökes till 
studie 
 
Vi är två studenter vid Umeå Universitet som läser Civilekonom med inriktning Service 
Management. Vi läser vår sista termin och det innebär att vi skriver en D-uppsats som 
vårt examensarbete. 
 
Vi undersöker konsumentbeteende inom livsmedelsinköp. Vår studie syftar till att förstå 
hur konsumenter resonerar och känner vid val av olika livsmedel i en matbutik.   
 
Målgruppen vi undersöker är kvinnor som väntar sitt första barn. Anledningen till att 
det är just denna målgrupp vi har valt är för att tidigare studier har visat resultat på att 
livsmedelsinköp kan komma att förändras när barnet/barnen är födda.  
Dock är det ingen tidigare studie som har genomförts på kvinnor som väntar sitt första 
barn.  
 
Vi vill genomföra intervjuer med kvinnor som väntar sitt första barn. 
Samtalet tar mellan 45-60 min och vi bjuder på fika under tiden.  
 
Det skulle betyda mycket för oss om ni ville ställa upp på en intervju och hjälpa oss att 
genomföra vår studie.  
 
Hör av er till oss via mail eller telefon vid intresse, senast den 1 april. 
 
Madeleine Brovig & Linnéa Finnberg 
 
0738-039809 
mabr0087@student.umu.se 
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Bilaga 5. Miljöcertifieringar som visades under 
intervjuerna 
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