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FÖRORD 

Till att börja med vill vi författare rikta ett stort tack till vår handledare Anna-Carin 
Nordvall som kontinuerligt kommit med relevant feedback och som kritiskt granskat vår 
uppsats.  

Vi vill även rikta ett stort tack till de respondenter som valt att delta i studien samt till 
våra nära och kära för ett stort tålamod. 
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SAMMANFATTNING 
Under de senaste åren har det skett en ekonomisk tillväxt vilket bidragit till att 
människan konsumerar mer än någonsin. Den ökade konsumtionen har en negativ 
påverkan på miljön där exempelvis livsmedelsbranschen står för ungefärliga 44-57 
procent av de totala växthusutsläppen. Då överkonsumtionen har en negativ påverkan på 
världen har det blivit allt viktigare att konsumenter blir medvetna om deras konsumtion 
och dess påverkan på miljön. Forskare menar att konsumenter bör ta till sig ett mer 
miljöanpassat konsumentbeteende där ett alternativ är att börja konsumera ekologiskt. 
Tidigare forskare har identifierat att det finns ett attitydgap hos konsumenter gällande 
ekologisk konsumtion. Attitydgapet innebär att konsumenter uppger sig ha en positiv 
attityd gentemot att konsumera ekologiska produkter men när de väl ska konsumera 
väljer de i flesta fall att konsumera konventionella produkter. Varför detta attitydgap 
existerar har blivit diskuterat av ett flertal forskare. Ett flertal faktorer har blivit 
identifierade och en gemensam faktor som ett flertal forskare identifierat är 
informationsbrist (kunskapsbrist).   
Studier visar att konsumenter möjligtvis inte besitter den kunskap som är nödvändig för 
att få dem att välja att konsumera ekologiska produkter. En anledning till varför dem 
möjligtvis inte besitter denna kunskap är då informationen angående innebörden av att 
konsumera ekologiskt är bristfällig samt att den information som företag använder inte 
är effektiv.  

Vår studie har studerat vilken kunskap konsumenter faktiskt besitter gällande KRAV-
märkta livsmedelsprodukter, vilket är Sveriges största ekologiskt certifierade märke. 
Vidare har vår studie studerat om konsumenterna uppfattar att det finns en 
informationsbrist gällande innebörden av att konsumera KRAV samt vilken sorts 
information som är mest effektiv för livsmedelsföretagen att använda i deras 
marknadskommunikation.  

Studiens resultat visar att respondenterna besitter en relativt låg kunskap gällande 
KRAV och dess innebörd. Majoriteten av respondenterna uppger korrekta svar i 
enkätfrågorna men samtidigt uppvisar dem att de flesta känner en stor osäkerhet på om 
deras angivna svar varit korrekt eller inte. Detta resulterar i att vi författare tolkar att 
dessa respondenter har en måttlig kunskapsbrist då de inte är säkra på att deras svar 
varit korrekta. Vidare visar resultatet av vår studie att respondenterna uppfattar att 
företag kommunicerar innebörden av att konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter 
i låg grad. Ytterligare visar studien att den mest effektiva metoden företag inom 
livsmedelsbranschen bör använda i dess kommunikation av KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter är negativ information. Negativ information innebär att företag 
använder information i dess marknadskommunikation som triggar konsumenternas 
negativa känslor. Resultatet av studien visar även att den negativa informationen endast 
är effektiv att använda om den är ”moderat”, det vill säga måttlig. Om information är 
extrem visar resultatet att den inte är effektiv att använda för att kommunicera KRAV-
märkta livsmedelsprodukter.  



	  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1. INTRODUKTION ..................................................................................................................... 1 

1.1 Problembakgrund .......................................................................................................... 2 

1.2 Problemformulering och syfte ...................................................................................... 4 

1.3 Teoretisk och praktiskt bidrag ..................................................................................... 5 

1.4 Avgränsningar ............................................................................................................... 6 

1.5 Begreppsförklaring ........................................................................................................ 6 

2. KRAV ........................................................................................................................................ 8 

2.1 Djuromsorg .................................................................................................................... 9 

2.2 Hälsa ............................................................................................................................. 10 

2.3 Miljö och Klimat .......................................................................................................... 11 

3. TEORETISK METOD ............................................................................................................ 12 

3.1 Val av ämne .................................................................................................................. 12 

3.2 Förförståelse ................................................................................................................. 13 

3.2.1 Teoretisk förförståelse ............................................................................................ 13 

3.2.2 Allmän förförståelse ............................................................................................... 13 

3.2.3 Kunskapssyn ........................................................................................................... 14 

3.3 Vetenskaplig ansats ..................................................................................................... 14 

3.4 Forskningsstrategi ....................................................................................................... 15 

3.5 Studiens perspektiv ..................................................................................................... 16 

3.6 Val av teori ................................................................................................................... 17 

3.7 Litteratursökning ........................................................................................................ 18 

3.7.1 Vetenskapliga artiklar ............................................................................................. 18 

            3.7.2 Facklitteratur …………………………………………………………........…….. 19 

3.7.3 Media ...................................................................................................................... 19 

3.7.4 Källkritik ................................................................................................................. 20 

4. TEORETISK REFERENSRAM ............................................................................................. 23 

4.1 Forskningsgap .............................................................................................................. 23 



	  

4.2 Relationen mellan attityd och beteende ..................................................................... 24 

4.2.1 Attityd ..................................................................................................................... 24 

4.2.2 Tripartite model ...................................................................................................... 25 

4.2.3 Theory of reasoned behavior .................................................................................. 26 

4.3.4 Theory of planned behavior .................................................................................... 28 

4.2.5 Attitydgap ............................................................................................................... 30 

4.3 Etisk konsumtion ......................................................................................................... 31 

4.3.1 Faktorer som påverkar attitydgapet för ekologisk konsumtion .............................. 32 

4.3.2 Information och kunskap om ekologiska produkter ............................................... 33 

4.3.3 Olika typer av information ..................................................................................... 35 

4.4 The memory process .................................................................................................... 37 

5. PRAKTISK METOD .............................................................................................................. 40 

5.1  Undersökningsdesign och Forskningsstrategi ......................................................... 40 

5.2 Urval och urvalsteknik ................................................................................................ 41 

5.3 Utformning av enkät ................................................................................................... 42 

5.3.1 Forskningsetik ........................................................................................................ 46 

5.3.2 Pilotstudie ............................................................................................................... 47 

5.4 Distribution av enkät ................................................................................................... 49 

5.5 Access ............................................................................................................................ 51 

5.6 Internt och externt bortfall ......................................................................................... 51 

5.7 Databearbetning .......................................................................................................... 53 

6. EMPIRI .................................................................................................................................... 56 

6.1 Deskriptiv analys ......................................................................................................... 56 

6.2 Kunskap ........................................................................................................................ 56 

6.2.1 Generell kunskap om KRAV .................................................................................. 57 

6.2.2 Faktisk kunskap om KRAV .................................................................................... 61 

6.3 Information .................................................................................................................. 76 

7. ANALYS & DISKUSSION .................................................................................................... 81 

7.1 Kunskap ........................................................................................................................ 81 



	  

7.1.1 Generell kunskap om KRAV .................................................................................. 81 

7.1.2 Faktisk kunskap om KRAV .................................................................................... 84 

7.2 Information .................................................................................................................. 85 

8. SLUTSATS ............................................................................................................................. 90 

8.1 Problemformulering och syfte .................................................................................... 90 

8.2 Studiens bidrag ............................................................................................................ 91 

8.2.1 Teoretiskt bidrag ..................................................................................................... 91 

8.2.2 Praktiskt bidrag ....................................................................................................... 92 

8.3 Framtida forskning ..................................................................................................... 93 

9. SANNIGHETSKRITERIER ................................................................................................... 95 

9.1 Validitet ........................................................................................................................ 95 

9.1.1 Mätningsvaliditet och ytvaliditet ............................................................................ 96 

9.2 Replikation ................................................................................................................... 96 

9.3 Generalisering .............................................................................................................. 97 

9.4 Reliabilitet .................................................................................................................... 97 

REFERENSLISTA ...................................................................................................................... 99 

Bilaga 1 

Bilaga 2 

Bilaga 3  

Bilaga 4  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



	  

FIGURFÖRTECKNING 

Figur 1 "Theory of reasoned action". (Ajzen & Fishbein, 1980, s. 8). ...................................................... 26 

Figur 2 "Theory of planned behavior". (Ajzen, 1991, s. 182). ................................................................... 29 

Figur 3 "The memory Process" (Solomon et al., 2013, s. 272). ................................................................. 38 

Figur 4 "Gradera vilken inställning du har till KRAV-märkta livsmedelsprodukter". .............................. 57 

Figur 5 "I vilken grad konsumerar du KRAV-märkta livsmedelsprodukter?" .......................................... 58 

Figur 6 "Hur stor del av de växthusutsläpp (i procent) som sker i världen tror du är på grund av 

livsmedelsbranschen?”- ...................................................................................................................... 59 

Figur 7 "Hur stor del av det ekologiska sortimentet i Sverige (i procent) tror du KRAV-märkt står för?".

 ............................................................................................................................................................ 60 

Figur 8 "I vilken grad anser du dig förstå innebörden av att konsumera KRAV-märkt livsmedel?". ....... 60 

Figur 9 "KRAV-märkta produkter syftar till att... a) Producera produkter med hänsyn till naturen". ...... 62 

Figur 10 "KRAV-märkta produkter syftar till att... b) Producera produkter med hänsyn till djuren". ...... 62 

Figur 11 "KRAV-märkta produkter syftar till att... c) Producera produkter med hänsyn till människan". 63 

Figur 12 "KRAV-märkta produkter syftar till att... d) Producera produkter med hänsyn till klimatet". ... 64 

Figur 13 "Vad gör KRAV för djuromsorgen...? a) Djurens foder innehåller inga onödiga tillsatser eller 

bekämpningsmedel". .......................................................................................................................... 65 

Figur 14 "Vad gör KRAV för djuromsorgen…? b) Kraven på god djuromsorg är densamma för KRAV 

som för djur i konventionell och EU-ekologisk djurhållning". .......................................................... 65 

Figur 15 "Vad gör KRAV för djuromsorgen…? c) Bonden arbetar planerat för att se till att djuren ska ha 

en god hälsa". ..................................................................................................................................... 66 

Figur 16 "Vad gör KRAV för djuromsorgen…? d) Produktionen kontrolleras varje år". ......................... 67 

Figur 17 "Vad gör KRAV för din hälsa…? a) KRAV-märkta livsmedelsprodukter är fri från onödiga 

tillsatser som exempelvis onaturliga färgämnen och konstgjorda smakförstärkelser". ..................... 68 

Figur 18 "Vad gör KRAV för din hälsa…? b) Cancerframkallande ämnet Nitrit används för att ge 

charkprodukter röd färg och förlänga dess hållbarhet, detta ämne är inte tillåtet i KRAV-märkta 

livsmedels- produkter". ...................................................................................................................... 68 

Figur 19 "Vad gör KRAV för din hälsa…? c) För att skydda mot förorening att i mat får produktionen av 

livsmedel inte ske för nära starkt trafikerade vägar". ......................................................................... 69 



	  

Figur 20 "Vad gör KRAV för din hälsa…? d) Cirka 300 stycken E-nummer är tillåtna av EU-

kommissionen, av dessa 300 nummer är endast en liten del (ungefär 40 stycken) tillåtna i KRAV-

märkta livsmedelsprodukter". ............................................................................................................. 70 

Figur 21 "Vad gör KRAV för miljö och klimat…? a) På KRAV-märkta gårdar finns det inte en specifik 

miljöpolicy och ett systematiskt miljöarbete". ................................................................................... 71 

Figur 22 "Vad gör KRAV för miljö och klimat…? b) KRAV-märkta livsmedel bidrar i samma grad till 

ökat utsläpp av växthusgaser som konventionellt livsmedel". ........................................................... 71 

Figur 23 "Vad gör KRAV för miljö och klimat…? c) När du konsumerar KRAV-märkta 

livsmedelsprodukter slipper människor, djur och växter att utsättas för kemiska 

bekämpningsmedel". .......................................................................................................................... 72 

Figur 24 "Vad tar KRAV för socialt ansvar…? a) KRAV tar hänsyn till de anställdas arbets- och 

levnadsvillkor, i Sverige och resterande del av världen". .................................................................. 73 

Figur 25 "Vad tar KRAV för socialt ansvar…? b) Den som arbetar med KRAV-godkänd produktion 

slipper utsättas för giftiga bekämpningsmedel till vardags". ............................................................. 73 

Figur 26 "Vad tar KRAV för socialt ansvar…? c) KRAV ställer inga krav på bondens arbetsvillkor och 

sociala förhållanden" .......................................................................................................................... 74 

Figur 27 "I vilken grad anser du att företag kommunicerar KRAV-märkta livsmedelsprodukter och dess 

innebörd?". ......................................................................................................................................... 76 

Figur 28 Skillnaden för hur respondenterna ansett hur företag kommunicerar KRAV-märkta 

livsmedelsprodukter samt i vilken grad respondenterna konsumerar produkterna. ........................... 77 

Figur 29 "I vilken grad anser du dig GENERELLT blir mer påverkad av negativ information än positiv 

information?”. .................................................................................................................................... 78 

Figur 30 "Rangordna mellan 1-4 vilket av de följande påståenden du anser GENERELLT påverkar dig 

mest (emotionellt)". ............................................................................................................................ 79 

Figur 31 "Rangordna mellan 1-4 vilket att följande påstående som ÖKAR DIN BENÄGENHET ATT 

KONSUMERA KRAV-märkta livsmedelsprodukter".............................................................................. 79 

	  

 



	  

TABELLFÖRTECKNING 

Tabell 1 Åldersfördelning i antal. ............................................................................................................... 56 

Tabell 2 Samband mellan fråga 20 och påståendena i fråga 21 samt 22. ................................................... 80 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   1	  

1. INTRODUKTION 
Introduktionskapitlet kommer skapa en överblick inom ämnet ekologisk konsumtion. 
Författarna kommer att presentera tidigare forskning inom ämnesområdet och 
diskutera problematiken kring den. Fortsättningsvis kommer studiens 
problemformulering och syfte definieras. Författarna kommer sedan diskutera vilka 
teoretiska samt praktiska bidrag denna studie är avsedd att bidra med. Kapitlet avslutas 
sedan med avgränsningar samt begreppsförklaring. 
 
Den ekonomiska tillväxten har ökat under de senaste åren och individen konsumerar 
mer än någonsin. Den ökade konsumtionen har en direkt negativ påverkan på miljön då 
överkonsumtion bidrar till miljöförstörelse (Chen & Chai, 2010, s. 28). 
Miljöförstörelsen har förödande konsekvenser för världen där problem med den globala 
uppvärmningen och klimatförändringar bara är en liten del (Ramlogan, 1997). Enligt 
Grain (2011) står livsmedelsindustrin för ungefärliga 44-57 procent av världens 
växthusutsläpp, vilket vi författare indikerar på att livsmedelssektorn är en stor 
bidragande faktor till miljöutsläppen och har därmed en negativ påverkan på miljön. 
Konsekvenserna av överkonsumtionen har bidragit till att konsumenters medvetenhet 
kring deras konsumtion har blivit allt mer viktig och nödvändig (Chen & Chai, 2010, s. 
28) och forskare menar på att konsumenters beteende bör ändras till att bli mer 
”miljömedvetet”. Ett mer miljöanpassat konsumentbeteende kan ske genom att 
exempelvis konsumera ekologiska produkter (se exempelvis Mainieri et al., 1997, s. 
190; De Pelsmacker et al., 2005, s. 364). Detta är även något som diskuteras av Datta 
(2011, s. 126-127) där han påvisar betydelsen av att konsumenter bör ta ett mer 
ansvarsfullt beteende i deras konsumtionsbeslut, det vill säga konsumera ekologiska 
produkter. Han indikerar att konsumenter kan minska sin negativa påverkan på miljön 
genom att konsumera ekologiska produkter (Datta, 2011, s. 126-127). Studier har visat 
att människan blivit allt mer medveten om konsekvenser av dess konsumtion och 
därmed börjat konsumera mer ekologiska produkter (Datta, 2011, s. 128; Wheeler, 
2012, s. 126), dock inte i den önskvärda takten. Detta fenomen benämner Strong (1996, 
s. 5) som den ”etiska konsumenten” där den etiska konsumenten är en individ som 
undviker att konsumera produkter som har en negativ påverkan på den själv, någon 
annan eller på miljön och där de istället väljer att konsumera från företag som tar ett 
samhälleligt ansvar. Den ”etiska konsumenten” (Strong, 1996, s. 5) har en påverkan på 
hur företag bedriver deras verksamhet (Singh et al., 2012, s. 541) då studier visat att 
företagens samhälleliga ansvar har en positiv effekt på deras prestation. Dock påpekar 
Strong (1996, s. 7, 10) att konsumenterna blivit allt mer krävande och forskarna påpekar 
vikten av att företagen bör iaktta och uppmärksamma vad kunderna egentligen 
efterfrågar då kundernas behov och efterfrågan kontinuerligt ändras. 
 
Det ökade intresset kring ekologisk konsumtion som ovan nämnts har resulterat i ökad 
affärsmöjlighet för företag. Detta är något som i sin tur resulterat i att allt fler 
ekologiska märken finns tillgängliga på marknaden (Jansson et al., 2010, s. 358). Trots 
detta menar Konsumentverket (2006) att konsumtionen av de ekologiska produkterna i 
Sverige inte sker i den takt som önskat och anses därmed vara låg. Enligt statistiska 
centralbyrån (SCB, 2012) ökade Sveriges befolkning med ungefärliga 0,8 procent 
mellan åren 2011-2012, detta resulterade i att den totala försäljningen av 
livsmedelsprodukter i Sverige ökade med 1,8 procent mellan åren 2011-2012. Trots den 
ökade försäljningen av livsmedelsprodukter ökar försäljningen av ekologiska 
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livsmedelsprodukter dock inte i samma takt. Studier visar att försäljningen av 
ekologiska livsmedelsprodukter enbart står för ungefärliga fyra procent av Sveriges 
befolknings inkomst (Statistiska centralbyrån [SCB], 2012). I Sverige finns det ett 
flertal ekologiskt certifierade märken varav KRAV-märket är det mest välkända inom 
ekologiska livsmedelsprodukter. Studier visar att närmare 80 procent av alla ekologiska 
livsmedelsprodukter är KRAV-märkta (KRAV, 2011), varvid ytterligare studier visar 
att 96 procent av studiens urval känner igen KRAV-märket (Coop, u.å). Innebörden av 
att konsumera KRAV-märket är; 

 
”KRAV-märket visar att en vara är ekologiskt producerad. Det betyder att den är 
producerad med hänsyn till naturen, klimatet, djuren och människorna.” – KRAV 

(2013) 
 
KRAV-märket är även ett av få märken i Sverige som går under begreppet Fair Trade 
(Fair Trade center, 2013). Fair Trade är ett fenomen som uppkom med anledningen av 
människors bekymmer över miljön och deras efterfrågan efter miljövänliga produkter. 
Enligt Kim et al. (2010, s. 590) är den huvudsakliga filosofin med Fair Trade att de 
försöker förbättra arbets- och levnadsvillkoren i utvecklingsländerna. 
 

1.1 Problembakgrund 
Studier gjorda inom området ekologisk konsumtion visar att konsumenter har en positiv 
syn på konsumtion av ekologiska produkter men när de väl kommer till det faktiska 
köpvalet beslutar de oftast att konsumera konventionella produkter, det vill säga icke-
ekologiska produkter. Detta är något som flera forskare diskuterat i tidigare studier (se 
exempelvis Pickett-Baker & Ritsuko, 2008, s. 282; Öberseder et al., 2011, s. 449, 457) 
där de menar att konsumenters köpintention skiljer sig åt mot deras faktiska beteende. 
Forskare indikerar att det finns ett attitydgap mellan konsumenters intention och 
beteende, det vill säga konsumenterna har en positiv attityd gentemot ekologiska 
produkter men när de väl ska konsumera väljer de att konsumera konventionella 
produkter (se exempelvis Pickett-Baker & Ritsuko, 2008, s. 282). Varför detta 
attitydgap existerar har diskuterats bland olika forskare (se exempelvis Bray et al., 
2011; Boulstridge & Carrigan, 2000). Enligt Bray et al. (2011) kan orsaken till detta gap 
vara ett resultat av olika anledningar. I en studie har dem identifierat ett flertal faktorer 
som kan ha en påverkan på konsumenternas val av produkt och varför konsumenternas 
intention inte alltid stämmer överens med deras faktiska beteende. Dessa faktorer 
innefattar: priskänslighet, personlig erfarenhet, etisk skyldighet, brist på information, 
kvalitetsuppfattning, ”inertia” i köpbeteende samt cynism (Bray et al., 2011, s. 601-
604). Informationsbrist (kunskapsbrist) är en gemensam faktor som ett flertal forskare 
påpekat möjligtvis har en påverkan på konsumenters konsumtion av ekologiska 
produkter (se exempelvis Bray et al., 2011, s. 602; Carrigan & Attalla, 2001, s. 574; 
Chan, 1999, s. 21). Forskare menar på att bristfällig information kan vara en av 
orsakerna till att detta attitydgap uppstår, och att denna bristfällande information bidrar 
till bristande kunskap hos konsumenterna inom ämnet ekologisk konsumtion (Bray et 
al., 2011, s. 602-604). Detta är även något som Hughes (2008, s. 42) påpekar då han 
menar att tvetydlig information om ekologiska produkter och dess märken kan innebära 
bristande förståelse och kunskap angående konsumtion av produkterna.  
 
Dragon International (1991, refererad i Carrigan & Attalla, 2001, s. 564-565) påpekar i 
deras studie att konsumenter saknar relevant och effektiv information om varför de bör 
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inta ett ekologiskt beteende, det vill säga konsumera ekologiska produkter. Detta 
resulterar i att konsumenters kunskaper kring ekologiskt beteende är bristande, vilket 
har en negativ påverkan på konsumtionen av ekologiska produkter (Carrigan & Attalla, 
2001, s. 564-565). Denna argumentation fortsätter Carrigan & Attalla (2001, s. 574) 
diskutera där dem menar på att konsumenter behöver få mer information från företag för 
att öka deras kunskap och för att få dem att göra fler ekologiska övervägningar i deras 
köpbeslut, samt att den information som företagen kommunicerar bör vara mer effektiv 
för att trigga konsumenterna till ekologisk konsumtion. Detta är även något som Chan 
(1999, s. 20-21) påpekar i sin studie då hon diskuterar betydelsen av att ge tydlig 
information om varför konsumenter bör konsumera ekologiska produkter och därmed 
öka deras kunskaper. Författaren menar vidare att ju mer kunskap en konsument har 
angående ekologiska produkter, desto större sannolikhet är det att de konsumerar 
ekologiska produkter (Chan, 1999, s. 20-21).  
 
Den relativa låga procentsats av konsumenter som konsumerar ekologiska 
livsmedelsprodukter menar även Vindigni et al. (2002, s. 625) kan vara ett resultat av att 
deras kunskap kring ekologiska produkter är bristande, vilket kan vara ett resultat av att 
de intar för lite information eller att informationen de intar inte når deras intresse. Den 
låga kunskapen hos konsumenterna innebär att de inte har förståelse för vilka fördelar 
konsumtionen av ekologiska produkter innefattar (Vindigni et al., 2002 s. 625). En av 
anledningarna till konsumenternas bristande kunskap har att göra med företagens 
tvetydliga kommunikation om produktens fördelar och varför ekologiskt borde väljas 
före konventionella produkter.  Detta bidrar till att stora delar av det ekologiska 
sortimentet inte ingår i konsumentens beslutsprocess. Genom att förmedla tydlig och 
relevant information kan konsumentens beteende ändras och deras förståelse för det 
ekologiska sortimentet öka, vilket kan bidra till minskad konsumtion av konventionella 
produkter (se exempelvis Carrete et al., 2012, s. 475; Carrigan & Attalla, 2001, s. 574). 
Strong (1996, s. 7) diskuterar att det är av stor betydelse att företag delger 
konsumenterna trovärdig och relevant information om vilka aktiviteter företagen utför 
och om deras ekologiska produkter. Chan (1999, s. 20-21) påvisar även att det är av 
betydelse för företag att förmedla den positiva innebörden av att konsumenter väljer att 
konsumera ekologiska produkter. Detta då det visat sig att de konsumenter som inte 
väljer att konsumera ekologiskt inte förstår de positiva effekterna och vill därmed inte 
betala en högre summa för de ekologiska produkterna (Chan, 1999, s. 20-21), detta då 
de i majoriteten av fallen har ett högre pris.  
 
Tidigare studier har visat att människor i högre grad blir mer påverkade av negativ 
information än positiv information (Herr et al., 1991, s. 460). Den information som 
påverkar konsumenten är den information som vi författare antar bidrar till ökad 
medvetenhet kring det specifika området och därmed bildar kunskap. Ett sätt för företag 
att kommunicera negativ information är att använda sig av ”negative appeals” i deras 
marknadskommunikation, vilken kan resultera i att negativa känslor uppstår hos 
konsumenten. Negativa känslor kan skapas genom att företag använder sig av 
”skrämselmetoder” som kan frambringa ångest hos konsumenterna och en känsla av att 
de bör konsumera en produkt för att exempelvis skydda sig själv eller sin omgivning 
(De Pelsmacker et al., 2010, s. 236-237; Witte, 1992, s. 329). Företag kan på motsatt vis 
även använda sig av ”positive appeals” i marknadskommunikationen som kan resultera i 
positiva känslor, där företag istället trycker på förhoppningar och lycka (De Pelsmacker 
et al., 2010, s. 232; Hastings et al., 2004, s. 976). Studier gjorda av Hastings et al. 
(2004, s. 975, 978) tyder på att företags användning av ”skrämselmetoder” i 
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marknadskommunikationen är ett effektivt verktyg för att kommunicera till sina 
konsumenter, detta då konsumenter visats sig bli påverkad av informationen som getts 
ut. Trots dessa studier menar Hastings et al. (2004, s. 975, 978) att 
marknadskommunikation baserad på positiva känslor kan vara minst lika effektiv. Trots 
att det bevisats att negativ information, som skapar negativa känslor, skapat positiva 
utkomster för företagen har studier även visat (Wheatley & Oshikawa, 1970, s. 85-86; 
Solomon, 2009, s. 334) att för ”extrem” negativ information kan ha en negativ påverkan 
då konsumenterna upplever för starka negativa känslor. Forskare menar att om företag 
ska använda negativ information bör den användas på en ”moderat” nivå, det vill säga 
den bör skapa en måttlig känsla av ångest och oro hos konsumenten (Wheatley & 
Oshikawa, 1970, s. 85-86; Solomon, 2009, s. 334). 
 
Som tidigare nämnt är KRAV-märket Sveriges mest välkända ekologiskt certifierade 
märke, dock visar studier gjorda av Konsumentverket (2002) att endast fyra procent av 
dem undersökta konsumenterna kunde identifiera KRAV-märket och dess betydelse. 
Svenska studier visar att svenskens konsumtions av KRAV-märkta produkter endast 
står för tre procent av deras totala livsmedelsbudget (Coop, u.å). Den låga 
procentandelen menar Konsumentverket (2002) kan vara ett resultat av att just 
informationen kring ekologiska produkter generellt är för låg eller för att den 
information som används inte är effektiv och inte påverkar konsumenten, vilket bidrar 
till kunskapsbrist hos konsumenterna då de inte förstår innebörden med de ekologiskt 
certifierade produkterna. Vidare menar de att konsumtionen av ekologiskt inte kommer 
att öka förrän konsumenter får en större kunskap kring produkterna där de förstår 
innebörden av att konsumera produkterna (Konsumentverket, 2002).  
 

”Cirka 96 procent av Sveriges befolkning känner till KRAV-märket och vet att det är 
symbolen för ekologisk mat. Men bara tre procent av den mat vi handlar är KRAV-

märkt!”– Coop (u.å) 
 
Sammanfattningsvis visar studier att konsumenter har en positiv attityd gentemot att 
konsumera ekologiskt men i majoriteten av fallen väljer dem istället att konsumera 
konventionella produkter. Detta påvisar många författare är ett resultat av 
informationsbrist och kunskapsbrist (se exempelvis Bray et al., 2011; Vindigni et al., 
2002; Chan, 1999) och är därmed det ämnesområde vi författare för denna studie ämnar 
studera.  
 

1.2 Problemformulering och syfte 
Baserad på problembakgrunden kommer studien att ämnas studera följande 
problemformulering; 

I vilken grad råder det en informations- och kunskapsbrist hos svenska konsumenter 
gällande KRAV-märkta livsmedelsprodukter? 

Syftet med studien är att se om det attitydgap som tidigare forskare identifierat gällande 
konsumtion av ekologiska produkter kan vara en konsekvens av informations- och 
kunskapsbrist hos konsumenterna. Vi författare ämnar därmed studera om det råder en 
informations- och kunskapsbrist hos svenska konsumenter gällande KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter. Vi författare ämnar samtidigt studera vilken form av information, 
negativ eller positiv, svenska konsumenter i högre grad blir mer påverkade av gällande 
KRAV-märkta livsmedelsprodukter.  



	   5	  

Hypoteser ställda för studien:  

H1; Det finns en kunskapsbrist hos konsumenter gällande KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter. 
 
H2; Det råder en informationsbrist gällande innebörden av att konsumera KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter. 
 
H3; Konsumenter blir i högre grad mer påverkade av negativ information i 
marknadskommunikationen kring KRAV-märkta livsmedelsprodukter än positiv 
information. 
 
H4; Konsumenter blir i högre grad mer påverkade av information i 
marknadskommunikationen som är ”moderat” gentemot ”extrem” information.  

1.3 Teoretisk och praktiskt bidrag 
Tidigare studier har identifierat att det finns ett attitydgap mellan konsumenters villighet 
att konsumera ekologiska produkter och hur de faktiskt tar sina köpbeslut (se 
exempelvis Pickett-Baker & Ritsuko, 2008, s. 182). Studier har påpekat att vidare 
forskning bör göras angående de enskilda faktorernas påverkan på attitydgapet. De 
enskilda faktorerna innefattar: priskänslighet, personlig erfarenhet, etisk skyldighet, 
brist på information, kvalitetsuppfattning, ”inertia” i köpbeteende samt cynism (Bray et 
al., 2011, s. 602-604). Då informationsfaktorn (kunskap) är en gemensam faktor ett 
flertal forskare identifierat (se exempelvis Bray et al., 2011, s. 602; Carrigan & Attalla, 
2001, s. 574; Chan, 1999, s. 21) har en påverkan på konsumenters konsumtion av 
ekologiska produkter kommer denna studie studera denna specifika faktor. Studien 
ämnar ge en djupare förståelse angående svenskens kunskaper kring KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter. Genom att empiriskt undersöka kunskapen hos konsumenter i 
Sverige kan denna studie bidra till en djupare förståelse om konsumenternas kunskaper 
inom ämnesområdet. Då kunskapsbristen visat sig vara ett resultat av informationsbrist 
ämnar studien även undersöka om det råder en informationsbrist samt vilken typ av 
information, negativ eller positiv, som konsumenter i högre grad blir mer påverkad av 
kring KRAV-märkta livsmedelsprodukter. Denna information ger ett teoretiskt bidrag 
då tidigare forskning inte berört vilken typ av information som konsumenter i Sverige i 
högre grad blir mer påverkade av. Studien bidrar även med en ökad förståelse kring 
ämnesområdet inom Sverige då vi författare ämnar studera konsumenter inom Sveriges 
gränser, vilket tidigare inte blivit studerat.  

Genom att vår studie ämnar studera konsumenternas kunskap kring KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter kan vår studie hjälpa företag inom livsmedelsbranschen att öka 
förståelsen för konsumenternas kunskaper kring ämnesområdet samt skapa en förståelse 
till varför detta attitydgap existerar. Studien ämnar även studera informationsbristen 
samt vilken typ av information, negativ eller positiv, som konsumenten i högre grad blir 
mer påverkad av, utifrån konsumentens perspektiv. Denna information kan skapa en 
ökad kunskap hos företag inom livsmedelsbranschen och ge indikationer för vilken typ 
av information de bör använda för att öka möjligheterna till att konsumenterna väljer att 
konsumera KRAV-märkta produkter istället för icke KRAV-märkta produkter.  
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1.4 Avgränsningar 
Vi författare till denna studie har valt att begränsa oss till livsmedelsbranschen med 
fokus på ekologisk konsumtion. Vår valda begränsning till livsmedelsbranschen är av 
anledningen att livsmedelssektorn står för ungefärliga 44-57 procent av utsläppen av 
växthusgaser (Grain, 2011) och att det därmed behöver ske en förändring i 
konsumenternas köpbeteende. Vi författare har även valt att begränsa oss ytterligare ett 
steg och därmed endast fokusera på den svenska miljömärkningen KRAV. Vi är 
medvetna om att det finns fler ekologiska märken på marknaden som skulle vara 
aktuella men då KRAV står för ungefärliga 80 procent av det totala ekologiska 
sortimentet i Sverige (KRAV, 2011) ansågs denna märkning vara mest aktuell. 

En avsikt med denna studie är att se om konsumenters informations- och kunskapsbrist 
angående KRAV-märkta livsmedelsprodukter är en av anledningarna till Sveriges låga 
försäljningssiffror gällande konsumtionen av produkterna samt en anledning till det 
identifierade attitydgapet. Vi författare kommer göra denna studie utifrån 
konsumenternas perspektiv och på detta sätt skapa en tydligare bild över vilken 
information företagen behöver kommunicera för att möjliggöra en ökad försäljning av 
KRAV-märkta livsmedelsprodukter. Vi har även valt att begränsa studien till att studera 
informationsfaktorn som går hand i hand med kunskap, men är väl medvetna om att det 
finns fler faktorer som även möjligtvis påverkar konsumentens val av produkt. Varför vi 
valt informationsfaktorn är med anledning av att tidigare forskning påvisat att detta är 
en faktor som kan ha stor påverkan på konsumenternas val av livsmedelsprodukter. Vi 
har även genom egna erfarenheter, exempelvis genom tidigare kurser samt 
livserfarenheter, blivit medvetna om att kunskapsbrist möjligtvis kan vara den 
huvudsakliga anledningen till den låga försäljningssiffran.  
 
För att få en mer generell uppfattning har vi författare inte valt att avgränsa studien till 
något specifikt livsmedelsföretag utan kommer ta del av konsumenters uppfattning 
överlag angående KRAV runt om i Sverige. Detta för att få en mer övergripande klarhet 
angående informations- och kunskapsbristen som eventuellt råder. För att skapa en mer 
övergripande bild av Sveriges befolknings konsumtion av KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter har vi författare inte heller valt att begränsa oss till något specifikt 
geografiskt område utan har därmed tagit del av hela Sveriges KRAV-märkta 
konsumtion för att skapa en mer övergripande bild. Det vill säga urvalet för denna 
studie är tagen oberoende på vilket geografiskt område respondenterna varit bosatta i. 
Dock har vi valt att avgränsa denna studie till konsumenter över 18 år med anledning av 
att vi uppfattar att individer under 18 år oftast inte är dem som ansvarar för det dagliga 
inköpet av livsmedelsprodukter.  

1.5 Begreppsförklaring 
För att informera läsarna om vilka skillnader det är mellan de olika huvudbegreppen 
använda i denna studie kommer vi författare nedan göra en redogörelse för att 
tydliggöra betydelsen av de olika koncepten.  
 
Ekologiska produkter innebär att en produkt är tillverkad på ett visst sätt som inte har en 
negativ påverkan på människan och omvärlden (Alsmadi, 2007, s. 342). I Sverige finns 
det ett flertal olika ekologiska märken varvid KRAV är det mest välkända och står för 
ungefärliga 80 procent av de totala ekologiska märkena (KRAV, 2011).  
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Informationsbrist – Informationsbrist är då konsumenter inte har tillräckligt med 
information om de ekologiska produkterna vilket resulterar i kunskapsbrist. Denna brist 
har visat sig möjligtvis ha en påverkan på det identifierade attitydgapet (se exempelvis 
Bray et al., 2011, s. 601-603; Boulstridge & Carrigan, 2000, s. 359, 363). 

KRAV är en icke vinstdrivande verksamhet vars syfte är att stödja deras medlemmars 
ekonomiska intresse genom att kontrollera produktionen av ekologiska produkter. 
Målsättningen är att bedriva en verksamhet som tar hänsyn till en hållbar produktion av 
livsmedel med hög kvalitet där hänsyn tagits till både människan, djuren och 
omgivningen. (KRAV, u.å.a) För att få inneha en KRAV certifiering måste produkterna 
bli godkänd av en mångfald olika regler. Ett flertal av dessa regler är även regler som 
ekologiska produkter måste uppfylla inom EUs regler samt inom Fair Trade (Ellström 
Wall, u.å).  

Attitydgap innebär att en individ har en inställning/attityd till ett specifikt objekt men 
som inte resulterar i ett faktiskt beteende (Solomon et al., 2013, s. 308).   

Etisk konsument är en individ som konsumerar produkter som inte har en negativ 
påverkan på miljön, på individen själv eller på individer i sin omgivning (Vernekar & 
Wadhwa, 2011, s. 65). Den etiska konsumenten väljer istället att konsumera av 
produkter och företag som tar ett samhälligt ansvar. Den etiska konsumenten tar hänsyn 
till att de människor som är delaktig i produktionen av produkterna även har goda 
arbets- och levnadsförhållanden (Strong, 1996, s. 5). 

”Negative appeals” är då marknadsförare kommunicerar information som kan skapa en 
känsla av ångest och en obekväm situation hos konsumenten om denna väljer att inte 
konsumera den utannonserade produkten/varumärket (Wheatley & Oshikawa, 1970, s. 
85). Vi författare anser att dessa ”negative appeals” kan skapas genom att företag 
kommunicerar negativ information i deras marknadskommunikation.  
 
Negativ information menar vi författare är den information företag kommunicerar och 
som skapar negativa känslor hos konsumenten, det vill säga ”negative appeals”. 
Exempelvis kan negativ information vara ”väljer du att inte konsumera KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter bidrar du till en sämre levnadsstandard för både djuren och 
människorna”. ”Extrem negativ” information innebär att företag använder information 
som skapar en hög känsla av ångest och oro hos konsumenten medan ”moderat” negativ 
information skapar en måttlig känsla av oro och ångest (Wheatley & Oshikawa, 1970, s. 
85-86). 

”Positive appeals” är då marknadsförare kommunicerar information som kan skapa 
förhoppningar och önskvärda konsekvenser av att använda den utannonserade 
produkten/varumärket (Wheatley & Oshikawa, 1970, s. 85).  
 
Positiv information menar vi författare är den information företag kommunicerar och 
som skapar positiva känslor hos konsumenten, det vill säga ”positive appeals”. 
Exempelvis kan positiv information vara ”väljer du att konsumera KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter visar du god medmänsklighet gentemot dina medmänniskor”. 
”Extrem” positiv information menar vi författare är då företag kommunicerar 
information som skapar en stark positiv känsla hos konsumenten medan ”moderat” 
positiv information innebär att informationen skapar en måttlig positiv känsla hos 
konsumenten.  
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2. KRAV 
Detta kapitel ämnar djupare diskutera och förklara konceptet KRAV. Detta för att 
skapa en ökad kunskap hos läsaren angående hur föreningen fungerar samt vilka krav 
de ställer på KRAV-märkta produkter. Kapitlet börjar med en övergripande förklaring 
om KRAV-märket och dess förening. Kapitlet avslutas sedan med en diskussion om tre 
olika ämnesområden KRAV tar hänsyn till vid ett beslut om en produkt får vara KRAV-
märkt eller inte.  
  
Idag erbjuds det många olika ekologiska märken på marknaden där ett av dem är 
KRAV, vilket är Sveriges mest välkända miljömärkning. KRAV är en ekonomisk 
förening som grundades år 1985 och har i dagsläget totalt 26 medlemmar. 
Medlemmarna består av ett flertal kända verksamheter, bland annat; Arla, Scan, ICA, 
Djurens rätt, Naturskyddsföreningar, Fältbiologerna och Ekologiska Lantbrukarna. 
Medlemmarna, tillsammans med styrelsen, är de personer som fattar beslut huruvida 
KRAV ska drivas samt vilka produkter som är godkända KRAV certifierade produkter. 
I dagsläget ingår det cirka 4000 lantbrukare, 550 förädlingsföretag, 800 KRAV-märkta 
butiker och 800 KRAV-godkända restauranger. Samtliga medlemmar betalar 
licensavgift varvid pengarna som kommer in används för att marknadsföra och 
informera KRAV-märket till konsument. KRAV är inte vinstdrivande, vilket påvisar att 
eventuella vinster stannar inom verksamheten och betalas inte ut till medlemmarna 
(KRAV, u.å.b). KRAV erbjuder produkter inom ett flertal produktkategorier; 
exempelvis frukt och grönt, kött och chark, mejeri och spannmål (KRAV, u.å.c).   
KRAV-märket tyder på ekologisk konsumtion med hänsyn till djur, natur, klimat och 
människan.  

“KRAV handlar om maten – och på så sätt djuren, vattnet, bonden, 
marken, växterna, luften – dig.” – KRAV (u.å.d) 

KRAV-märkningen (KRAV, u.å.e) står för att djuren lever ett bra liv och att 
produkterna produceras utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. 
Arbetsmiljön för de involverade är bättre än för exempelvis de som arbetar med 
konventionella produkter och maten innehåller varken onödiga tillsatser eller GMO 
(genmodifierad mat), samt att djurens foder alltid är KRAV-märkt utan tillsatser och 
bekämpningsmedel. KRAV-märket har även regler för socialt ansvar som skapar en 
säkerhet om att produkterna produceras med hänsyn till mänskliga rättigheter och social 
orättvisa. (KRAV, u.å.d) Detta påvisar att KRAV-märket arbetar under konceptet Fair 
Trade. Om en produkt är Fair Trade innebär det att produkten är tillverkad med hänsyn 
till arbets- och levnadsvillkoren i utvecklingsländerna (Fair Trade Center, 2013), det vill 
säga Fair Trade står enbart för en del av vad KRAV-märket står för och KRAV-märket 
har därmed fler krav som ställs för att en produkt ska vara KRAV certifierad. KRAV-
märket har inte bara regler vad gäller livsmedel utan de har även fokus på butik, 
restaurang och ursprungsmärkt mat (Ellström Wall, u.å). Den produkt som bär en 
KRAV-märkning kontrolleras minst en gång om året för att säkerställa att alla regler 
fortfarande uppfylls (KRAV, u.å.e). 
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För att en produkt ska anses vara ekologisk i Sverige krävs det att dem uppfyller EUs 
regler för ekologisk produktion. Dock är EUs regler endast en del av de regler som 
krävs för att en produkt ska få vara KRAV-märkt (Ellström Wall, u.å). Exempelvis 
måste en ekologisk produkt utifrån EUs regler endast innehålla 95 procent ekologiska 
ingredienser för att en produkt får märkas som ekologisk, medan en KRAV-märkt 
produkt kräver 100 procent ekologiskt innehåll (Lestander, 2011; Lestander & Friberg, 
2012). Reglerna för KRAV-märket är mer strikt och har större utveckling när det 
kommer till en hållbar livsmedelsproduktion (Ellström Wall, u.å). Som tidigare nämnt 
går KRAV-märkta produkter även under reglerna för Fair Trade, detta indikerar på att 
KRAV-märkta produkter både tar del av EUs regler för ekologiska produkter samt Fair 
Trade. Reglerna för KRAV-märkta produkter tas fram av miljöorganisationer, 
producenter, handel och företag samt organisationer samlade inom föreningen KRAV. 
KRAVs regler speglar konsumenternas åsikter och vad som anses vara viktigt i Sverige 
då alla regler remissas och där alla konsumenter har rätt att ge synpunkter. Exempelvis 
visas det att djuromsorg står högst på Sveriges list över vad som anses viktigt att 
utveckla regler för (Ellström Wall, u.å.). 

Nedan diskuteras tre olika områden KRAV tar hänsyn till vid reglering om en produkt 
får vara KRAV-märkt eller inte;  

2.1 Djuromsorg 
Inom ämnesområdet djuromsorg visas det en klar skillnad mellan KRAV och EUs 
regler för ekologisk produktion (Ellström Wall, u.å.). Exempelvis indikerar bådas regler 
att alla ekologiska grisar, det vill säga de grisar som föds upp ekologiskt, ska vistas ute i 
det fria. Dock har KRAV tagit ett större ansvar och låter grisarna vara ute hela 
sommaren där dem får beta och böka samt har möjligheten att svalka sig i gyttjebad. 
Detta skiljer sig från EUs regler som endast menar på att grisarna ska få vara ute där 
utevistelsen dock sker på en betongplatta. (KRAV, u.å.f) När det kommer till KRAV-
märkt fisk, både odlad och vildfångad, krävs det specifika regler för att fisken ska kunna 
KRAV-märkas. Fodret för den odlade fisken ska vara ekologiskt och hållbart, det vill 
säga inga kemiska färgämnen eller konstgjorda tillsatser är tillåtet i fiskens foder. 
Fiskarna ska kunna ha möjlighet till att bilda stim och för att de inte ska skada varandra 
finns det även uppsatta regler för hur mycket utrymme fiskarna har. Fisken ska odlas på 
ett miljösäkert sätt då utsläpp från odlingarna kontrolleras för att inte orsaka 
övergödning. Den vildfångade fisken och skaldjur ska fiskas med redskap som 
förhindrar fångst av fåglar, däggdjur, fiskar av fel art samt fisk som inte är avsedd för 
att fångas. Vildfisk och skaldjur kommer från områden där miljögifter kontrolleras och 
där höga halter av dioxiner och tungmetaller inte är godkända. Fiskebåten färdas även 
med miljöanpassat bränsle. (KRAV, u.å.g) 

Kor och mjölkproduktionen är ytterligare en kategori som visar på att KRAVs regler 
trycker på djuromsorg. KRAV-kon flyttas när hon kalvas för att få vara för sig själv och 
där de nyfödda kalvarna har rätten att dia sin mor. Korna har även möjlighet att beta 
gräs på sommaren och klöver på vintern, vilket är en av de viktigaste beståndsdelarna i 
ekologisk mjölkkonsumtion. Detta är bra för kon då kon är skapt att äta av just denna 
typ av foder, det är även bra för den biologiska mångfalden och för att landskapet ska 
hållas öppet. Inom all ekologisk produktion sätts djurens rätt och hälsa i fokus. Om ett 
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djur blir sjukt kan exempelvis hela djurbesättningen underkännas om inte producenten 
omedelbart tar hand om sina djur. (KRAV, u.å.h)  

För ekologisk märkning av ägg har även KRAV strikta regler. Det får maximalt finnas 
sex hönor per kvadratmeter samt att de har möjlighet att vistas fritt inomhus. Hönorna 
har även fri tillgång till att gå ut där det finns möjlighet att gömma sig vid behov. Fodret 
som erbjuds är KRAV-märkt utan onödiga tillsatser och bekämpningsmedel. Hönan har 
möjlighet till att bada i riktig sand där fjäderdräkten kan hållas ren och där ohyra hålls 
borta. KRAV-hönan får även rotfrukter för att hållas sysselsatt eftersom hönor behöver 
stimuleras för att inte börja plocka fjädrar på varandra. (KRAV, u.å.i) KRAV erbjuder 
även KRAV-märkt lamm där lammen har rätt till fritt bete under säsong. Djurens bete 
bidrar till ett öppet landskap och stor biologisk mångfald. Fodret är även, precis som för 
de resterande djuren, KRAV-märkt utan bekämpningsmedel och onödiga tillsatser. 
Djuren har fri tillgång till att gå ut stora delar av året men kan dock hållas inne under 
vintern om det finns tillräckligt med yta, luftighet och ljus. (KRAV, u.å.j) När det 
kommer till slakt av djuren har EU inga regler, detta har dock KRAV. När det är dags 
för slakt ska de djur som inte är aktuella för slakt inte behöva närvara samt att slakten 
ska gå lugnt till utan elektroniska hjälpmedel. Djuren har rätt att stanna i sina grupper 
innan slakt för att slippa stressen samt att de inte får bindas vid uppstallningen. 
(Ellström Wall, u.å.)  

2.2 Hälsa 
Livsmedelsprodukter innehåller generellt mycket onödiga tillsatser som onaturliga 
färgämnen och konstgjorda smakförstärkare. Dessa tillsatser är något KRAV-märkta 
produkter till stor del tagit avstånd från. Exempelvis tillåter KRAV endast cirka 40 e-
nummer av de totala 300 som tillåts i Europa (KRAV, u.å.k). E-nummer är en 
beteckning för tillsatser som finns i livsmedelsprodukter och som är godkända för 
användning i produkter inom Europa (Livsmedelsverket, 2013). De tillsatser som är 
godkända av KRAV innehåller naturliga smakämnen och anses därmed inte ha en 
negativ påverkan på miljön och människans hälsa (KRAV, u.å.k). Nitrit är ett vanligt 
ämne i livsmedelsprodukter som kan omvandlas till nitrosaminer i människans mage, 
något som diskuterats kan framkalla cancer. Det har önskats av livsmedelsverket att 
nitritintaget borde minskas och en undersökning gjord år 2006 indikerar exempelvis att 
många fyraåringar fick i sig större mängder av nitrit än vad som anses vara accepterat 
dagligt intag. Av dessa anledningar tillåter KRAV inte tillsatser med nitrit i sina 
produkter. Nitrit finns i produkter för att förhindra tillväxt av bakterier och då detta tas 
bort i KRAV- märkta livsmedelsprodukter behöver andra hinder förstärkas för att 
bakterier inte ska uppstå. Hinder som exempelvis god hygien vid tillverkning och 
kortare hållbarhet är exempel på vad som förstärks när nitrit tas bort. (KRAV, u.å.l) 

KRAV har även format regler för att produktionen av KRAV-märkta produkter inte får 
ske för nära starkt trafikerade vägar, detta för att skydda mot föroreningar i mat. 
Ytterligare exempel är regler om begränsad mängd tungmetaller som tillförs via kalk 
och jordförbättringsmedel. Kalk och jord har redan ett naturligt innehåll av tungmetaller 
men det gäller att denna halt inte blir för hög, innehåller produkterna över en viss 
mängd tungmetall accepteras den inte som KRAV-märkt. (Ellström Wall, u.å.)  
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2.3 Miljö och Klimat  
På KRAV-märkta gårdar ska det finnas en specifik miljöpolicy och ett systematiskt 
miljöarbete. I KRAV-märkningen ingår det regler angående hur metallavfall ska tas 
hand om för att miljöskadliga ämnen inte ska ta sig ut i naturen. Under svenska 
senhösten när Sverige kantas av regn och rusk ökar risken för att växtnäring läcker ut 
från åkern, vilket leder till algblomning och är även en av anledningarna till att 
Östersjön drabbats av bottendöd. KRAV har satt upp regler som reglerar detta från att 
ske. Regeln säger att det måste finnas en tre meter bred zon mot vattendragen. Denna 
zon ska vara beväxt och får inte gödslas, detta för att minska eventuella läckage. Dock 
gäller det inte bara att ha gödseln inom ett visst område, det får heller inte gödslas för 
mycket. KRAV och EUs regler begränsar mängden kogödsel då 60 procent av kornas 
foder ska produceras lokalt. Kravet för lokalproducerat foder till KRAV-grisarna är 
nästintill lika högt, 50 procent, medan det endast är 20 procent med EUs regler. För att 
få vara KRAV-producent krävs det noggrann redovisning av hur de hushåller med 
växtnäringen på gården. Regler finns även för de växthusodlare som är ansluta till 
KRAV. Exempelvis ska uppvärmda växthus vara väl isolerad samt ska minst 80 procent 
av ny energi komma från spillvärme och förnybar energi. (Ellström Wall, u.å.) 
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3. TEORETISK METOD 
I detta kapitel ämnar vi författare ge läsaren en förståelse för varför vi valt att rikta vår 
studie mot det specifika ämnesområdet. Ytterligare ämnar vi författare att presentera 
vilken förförståelse vi har och hur dessa möjligtvis påverkat studien. Därefter ämnar vi 
redogöra för vilken vetenskaplig ansats vi haft, vilken forskningsstrategi vi valt samt 
redogöra för vilka teorier vi använt. Avslutningsvis kommer vi presentera den litteratur 
vi författare valt att använda samt källkritik.  
 

3.1 Val av ämne  
Valet av ämnesområde, ekologisk konsumtion, uppkom på grund av tre olika orsaker; 
författarnas utbildning, aktuellt ämne samt författarnas individuella konsumtion. Båda 
författarna har läst civilekonomprogrammet med inriktning handel och logistik, varvid 
ytterligare båda har läst 30 högskolepoäng master kurser inom marknadsföring. 
Kontinuerligt under författarnas utbildning har det diskuterats kring företags sociala 
ansvar och etiska ståndpunkt vilket har format ett intresse hos oss författare att vidare 
fördjupa oss inom området. Vidare är ekologisk konsumtion och konsumenternas 
köpbeteende generellt ett aktuellt ämne där diskussioner förts kring ämnet i både 
tidigare forskning, i klassrum, i sociala medier, på lunchraster samt på andra platser. 
Höstterminen 2013, under kursen ”Consumer Behavior”, genomförde vi författare ett 
mindre arbete med fokus på ”vilka segment konsumerar ekologiska produkter” detta 
arbete var ståndpunkten till att välja att studera vidare om ekologisk konsumtion i 
examensarbetet då vi skapat ett passionerat intresse för att fortsätta fördjupa oss inom 
detta ämne. För att skapa ett djupare och tydligare fokus valde vi författare att ta ett steg 
längre och endast fokusera på livsmedelsprodukter då just konsumtion av mat och det 
människan väljer att stoppa i sin kropp framförallt är ett omtalat diskussionsämne, som 
förs i alla åldrar och kön.   
 
Författarnas individuella konsumtionsbeteende påverkade även valet av ämne då vi 
författare till denna studie innehar olika konsumtionsbeteenden angående konsumtion 
av ekologiska livsmedelsprodukter. Författare 1 väljer, i den mån som finns, att 
konsumera ekologiska livsmedelsprodukter och framförallt KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter medan den andra författaren oftast inte konsumerar ekologiska 
livsmedelsprodukter. Anledningen till att författare 1 konsumerar ekologiska 
livsmedelsprodukter är med anledning av författarens tidigare arbetserfarenheter. 
Författare 1 har under många år arbetat inom livsmedelsindustrin vilket resulterat i att 
stora kunskaper kring området utvecklats. Författare 2 som inte konsumerar ekologiska 
livsmedelsprodukter gör det inte främst med anledning av att det saknas kunskap och 
tillräckligt med information för att välja att konsumera produkter med ett högre pris 
gentemot produkter som innehar ett lägre pris. Medan författare 1 söker information om 
ekologiska livsmedelsprodukter i exempelvis butik lägger författare 2 inte ens märke till 
dem. 
 
Information om betydelsen av att konsumera ekologiska livsmedelsprodukter, i detta 
fall KRAV-märka livsmedelsprodukter, anser vi författare att företag inte kommunicerar 
tillräckligt effektivt. Vilket är anledningen till varför vi författare även valt att diskutera 
informationsbristen samt vilken typ av information, positiv eller negativ, företag bör 
kommunicera för att påverka konsumenterna. Vi författare anser att utan information 
skapas och finns ingen kunskap. Ett exempel om betydelsen av effektiv information är 
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då det under sommaren 2013 sändes ut ett rikstäckande giftlarm i Sverige angående 
icke-ekologiska bananers negativa påverkan på miljön och konsumentens hälsa. Detta 
larm innehöll information om de olika besprutningsmedel etcetera som finns i bananer 
och hur besprutningen påverkar miljö och människan, det vill säga det kommunicerades 
negativ information.  Enligt KRAV (u.å.m) fördubblades försäljningen av ekologiska 
och KRAV-märkta bananer efter denna informationsspridning. Vilket påvisar att 
effektiv information till konsumenterna kan ha en positiv påverkan på försäljning av 
KRAV-märkta livsmedelsprodukter.  

3.2 Förförståelse 
Vi författare innehar erfarenheter och uppfattningar som kan komma att påverka hur vi 
väljer att se på studien och dess problem, exempelvis arbetslivserfarenheter. 
Förförståelse och erfarenheter som vi författare tar med oss in i uppsatsarbetet är en av 
beståndsdelarna som kan komma att påverka vårt valda angreppssätt och ämne. Genom 
den förförståelse vi har med oss kommer vi komma fram till olika idéer angående vad 
problemet består av samt komma fram till olika definitioner av problemet (Holme & 
Solvang, 1997, s. 151). Det finns tre olika typer av förförståelse som Johansson 
Lindfors (1993, s. 76) diskuterar; teoretisk förförståelse, allmän förförståelse samt 
kunskapssyn. Nedan kommer vi författare att skapa en djupare förklaring för vår 
teoretiska och allmänna förförståelse samt studiens valda kunskapssyn.  

3.2.1 Teoretisk förförståelse 
Den teoretiska förförståelsen bygger på inomdisciplinära erfarenheter från utbildning, 
kurser och föreläsningar inom olika områden, exempelvis företagsekonomiska 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 76). Vi författarna har under våra fyra år på 
Handelshögskolan vid Umeå Universitet båda studerat civilekonomprogrammet med 
inriktning handel och logistik där ett flertal kurser berört ämnen som påverkar valet av 
ämnesområde. Inför författarnas fjärde år valde vi båda att fördjupa oss inom ämnet 
marknadsföring där kursernas innehåll skapat en djupare förståelse för den valda studien 
och som påverkat vår syn på det valda ämnet. Några specifika kurser inom programmet 
som skapat en djupare förståelse till denna studie är Consumer Behaviour D samt 
Försäljning C där ämnen som etiskt – och socialt ansvar från företagens sida samt 
konsumentens sida varit ett aktuellt diskussionsämne. Den teoretiska förförståelse vi 
skapat genom tidigare kurser och utbildning har tillsammans bidragit till bättre 
förståelse för både teorier och ämne, något som bidragit till en djupare förståelse och 
intresse för författarnas valda ämne. Då vi författare redan besitter en del kunskap inom 
området anser vi det ökar trovärdigheten för studien då det möjligtvis minimerar risken 
för att missbedömningar och feltolkningar sker.  

3.2.2 Allmän förförståelse 
Författarnas erfarenheter och den allmänna förförståelsen kring det valda ämnet bygger 
på den sociala bakgrunden, familj, utbildning, uppväxt och olika praktiska erfarenheter 
författarna innehar. Enligt Johansson Lindfors (1993, s. 25) ”är man inte född med ett 
förhållningssätt till världen”, förhållningssättet byggs upp genom erfarenheter och 
kunskap. Författarna har båda arbetat sedan 15 års ålder och därmed skapat stor praktisk 
erfarenhet. Författare 1 har arbetat inom livsmedelsindustrin sedan sju år tillbaka och 
besitter därmed stor kunskap angående livsmedelsbranschen medan författare 2 främst 
arbetat inom verkstadsindustrier inom “business-to-business” kontext. Genom 
författarnas skilda arbetslivserfarenheter har det skapats olika syn på ämnet och skilda 
kunskaper inom området. Författare 1 utförde sin praktik samt har varit anställd på 
ICAs inköpskontor för frukt och grönt i Helsingborg, något som bidragit till djupare 
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kunskap angående det ekologiska och KRAV-märkta sortimentet för, i detta fall, frukt 
och grönt. Med detta sagt vill vi författare påpeka att vi har två helt olika 
kunskapsnivåer gällande den praktiska delen av konsumtion av ekologiska 
livsmedelsprodukter, detta har även tydliggjorts i avsnitt 3.1 val av ämne, vilket har 
bidragit till ett ökat intresse för det valda ämnesområdet.  

3.2.3 Kunskapssyn 
Författarnas tidigare erfarenheter och syn på omvärlden kommer att påverka valet av 
ämne och frågeställning (Johansson Lindfors, 1993, s. 25). Kunskapssyn delas 
vanligtvis upp i två olika inriktningar, positivism och hermeneutik (Bryman, 2011, s. 40; 
Johansson Lindfors, 1993, s. 37). Johansson Lindfors (1993, s. 40) diskuterar vikten av 
dessa två kunskapssyner och dess skilda innebörd. Den positivistiska kunskapssynen 
fokuserar på att förmedla kunskap angående relationen mellan teori och verklighet 
(Bryman & Bell, 2011, s. 36) medan den hermeneutiska kunskapssynen utgår från 
individens uppfattning och tolkning av verkligheten (Johansson Lindfors, 1993, s. 57). 
Bryman (2011, s. 30) menar även att en positivistisk kunskapssyn betyder att författarna 
ska ha en objektiv och värderingsfri syn på kunskap. Thurén (2010, s. 16) indikerar att 
positivismen bygger studier på säker kunskap. Vi författare till denna studie utgår från 
en positivistisk kunskapssyn då vi författare utgår från teori och testar om det stämmer 
överens med verkligheten. Som definierat i ovanstående kapitel innefattar studiens syfte 
att studera om det råder en informations- och kunskapsbrist hos svenska konsumenter 
gällande KRAV-märkta livsmedelsprodukter. Författarna ämnar samtidigt studera 
vilken form av information, negativ eller positiv, svenska konsumenter i större grad blir 
mer påverkade av gällande KRAV-märkta livsmedelsprodukter, då informationsbristen 
visats sig vara en påverkande faktor till kunskapsbristen. 

För denna studie har vi även en ontologisk ståndpunkt som är objektivism. Bryman & 
Bell (2011, s. 42) menar på att ”objektivism är en ontologisk ståndpunkt som innebär att 
vi möter sociala företeelser i form av yttre fakta som ligger utanför vårt intellekt och 
som vi inte kan påverka”. Avsikten med denna studie är att beskriva och förklara det 
valda ämnet genom att undersöka hur tidigare teorier stämmer överens med de 
undersökta respondenternas verklighet. Utifrån studiens problemformulering och syfte 
föll det därmed naturligt att utgå från en positivistisk kunskapssyn och med en 
ontologisk ståndpunkt som är objektivism. 

3.3 Vetenskaplig ansats  
Enligt David & Sutton (2011, s. 5) bör det vetenskapliga angreppssättet vara baserad på 
vad författarna är avsedda att undersöka och vad de vill uppnå.  Avsikten med denna 
studie är att ta del av redan befintlig teori, studera dem i praktiken och sedan dra 
slutsatser, det vill säga författarnas avsikt är att studera hur verkligheten förhåller sig 
mot de redan befintliga teorierna. Detta innebär att vår avsikt inte är att frambringa ny 
teori utan att utgå från befintlig teori och sedan utveckla dessa genom att studera 
verkligheten. Enligt Holme & Solvang (1997, s. 56) blir en teori aldrig fullständig och 
kan därmed alltid utvecklas. Att ta del av redan befintlig teori och studera dem i 
verkligheten karakteriseras av ett deduktivt angreppsätt där författare utgår från redan 
befintlig teori och därefter studerar verkligheten och drar slutsatser om enskilda fall 
(Bryman, 2011, s. 26; Patel & Davidson, 2003, s. 23). Det vill säga, ett deduktivt 
angreppsätt går från teori till empiri (Johansson Lindfors, 1993, s. 55).  Vidare har vi 
författare valt att ställa hypoteser, som är benämnda i avsnitt 1.2 Problemformulering 
och syfte, i denna studie då vi vill undersöka de uppsatta hypoteser och se om de 
överensstämmer med verkligheten. Hypoteser är något som Bryman (2011, s. 26) 
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benämner ingår i den deduktiva ansatsen. Anledning till varför vi författare valt att 
använda oss av hypoteser är på grund av att tidigare forskning vi tagit del av i denna 
studie ger tydliga svar om vad som ”stämmer” och ”inte stämmer”. Med detta menar vi 
att tidigare forskning tydligt redovisar att det finns en informations- och kunskapsbrist 
och där vi författare då har av avsikt att studera om detta även överensstämmer med 
verkligheten i Sverige.  

Som tidigare nämnts i avsnitt 3.2.3 kunskapssyn, kommer denna studie ha en 
positivistisk kunskapssyn med en objektivistisk ståndpunkt, vilket är enligt Bryman 
(2011, s. 40) det mest traditionella sättet att arbeta när författarna använder sig av ett 
deduktiv angreppsätt. Motsatsen till ett deduktiva angreppsätten är ett induktivt 
angreppssättet, vilket karakteriseras av att från enskilda praktiska fall formulera teori, 
det vill säga ett induktivt angreppsätt går från empiri till teori (Bryman, 2011, s. 28; 
Patel & Davidson, 2003, s. 24-25). Patel & Davidson (2003, s. 24) indikerar att forskare 
som följer ett induktivt angreppssätt följer upptäckandes väg medan forskare som följer 
ett deduktivt angreppsätt följer bevisandets väg. Vi författare anser inte att denna studie 
bör ha ett induktivt angreppssätt då syftet inte är att framta ny teori utan att studera 
befintlig teori och, som ovan nämnt, utveckla dessa vidare. Patel & Davidson (2011, s. 
23) påpekar även att risken för att studien har subjektiva tolkningar och färgningar 
minskar om författare använder sig av ett deduktivt angreppssätt, detta då studien utgår 
från redan befintlig teori och därmed ökar studiens objektivitet.  

3.4 Forskningsstrategi  
Bryman (2011, s. 39-49) diskuterar att det finns två olika metoder inom 
samhällsvetenskaplig forskning, kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod. Vilken 
metod som anses mest relevant att använda kan endast ses utifrån den 
problemformulering och syfte den specifika uppsatsen har (Holme & Solvang, 1997, s. 
87). Holme & Solvang (1997, s. 78) indikerar att en kvalitativ metod karakteriseras av 
”beskrivning och förståelse” och där forskaren eftersträvar riklig information om få 
undersökningsenheter, det vill säga författaren vill gå på djupet inom ett specifikt 
område. Den kvalitativa metoden innebär ofta en ”jag-du” relation mellan forskaren och 
den undersökte, detta då den kvalitativa metoden ofta innehåller djupintervjuer, vilket 
innebär att forskaren och den undersökte har en fysisk kontakt (Holme & Solvang, 
1997, s. 78). En kvantitativ intervju kännetecknas däremot av precision, det vill säga 
forskaren eftersträvar en maximal avspegling av verkligheten där forskaren vill få en 
mer övergripande information om ett flertal undersökningsenheter. I denna metod har 
forskaren och den undersökte en mer ”jag-det” relation då forskaren har ett avstånd till 
den undersökte då den kvantitativa metoden oftast innebär användande av enkäter 
(Holme & Solvang, 1997, s. 78). Till skillnad mot den kvalitativa metodens eftersträvan 
att ”beskriva och förstå” har den kvantitativa metoden ett syfte att ”beskriva och 
förklara”(Holme & Solvang, 1997, s. 78). Enligt Holme & Solvang (1997, s. 87) är 
fördelen med den kvantitativa metoden att det kan förklara olika företeelser samt 
möjliggöra generalisering.  

För att besvara denna studies frågeställning och uppfylla syftet, anser vi författare att 
den kvantitativa metoden är att föredra. Detta då vi författare i denna studie söker en 
beskrivning och förklaring av vilken grad det råder informations- och kunskapsbrist 
angående KRAV-märkta livsmedelsprodukter och vilken typ av information företag bör 
använda för att påverka konsumenten i deras konsumtionsval. Författarna vill därmed 
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förklara om det finns en informations- och kunskapsbrist bland konsumenterna samt 
studera vilken information, positiv eller negativ, företag bör använda när de 
kommunicerar ut information till deras konsumenter. Som ovan nämnt följer denna 
studie ett deduktivt angreppssätt med en positivistisk kunskapssyn samt med en 
objektivistisk ståndpunkt. Dessa tre ansatser är något som Bryman (2011, s. 40) 
karakteriserar en kvantitativ forskning och som ökar motiveringen till vårt val av att 
använda en kvantitativ metod. 

Dock vill vi författare poängtera att det finns risker med att använda en kvantitativ 
metod. Enligt Holme & Solvang (1997, s. 81) är en nackdel med den kvantitativa 
metoden att det inte finns någon garanti för att den informationssamling som skett under 
studiens gång ger svar på den frågeställningen studien har. Då den kvantitativa metoden 
innebär användning av enkäter är relevanta frågor av betydelse då insamlingsfasen 
påbörjats då frågorna indikerar på att ge svar på studiens syfte. Detta då det är omöjligt 
att ändra frågorna i efterhand när respondenterna börjat besvara dem. Det är av 
betydelse av att ha korrekt information från start innan författarna börjar insamlingen av 
enkäter, detta för att möjliggöra att frågorna indikerar att ge svar på studiens syfte och 
frågeställning (Holme & Solvang, 1997, s. 81). För att möjliggöra detta menar Holme & 
Solvang (1997, s. 81) att det är av fördel att göra en pilotstudie för att testa frågornas 
relevans mot studiens syfte och frågeställning (Holme & Solvang, 1997, s. 81). En 
pilotstudie är något som vi författare utfört i denna studie och finns vidare förklarat i 
avsnitt 5.3.3 pilotstudie.  

3.5 Studiens perspektiv  
Det perspektiv studien har menar Saunders et al. (2012, s. 147-148) påverkar vilken 
teoretisk referensram uppsatsförfattarna väljer att använda. Då den teoretiska 
referensramen även ligger till grund för de frågor som bygger enkäten och som 
respondenterna tar del av påverkar perspektivet även den erhållna informationen. Denna 
studie har valts att genomföras utifrån ett konsumentperspektiv då vi författare anser att 
detta perspektiv är det mest lämpliga för att studera konsumenters kunskap kring 
konsumtion av KRAV-märkta livsmedelsprodukter. Vi författare anser att konsumenter 
är livsmedelsföretagens viktigaste relation för att möjliggöra en lönsam verksamhet och 
det är av stor betydelse att företag förstår konsumenternas kunskaper samt behov. Utan 
denna vetskap riskerar företagen att missbedöma sina konsumenter, vilket kan resultera 
i förödande konsekvenser. Det vill säga, utan kunskap om ens kunder kan det vara svårt 
för företag att vara lönsamma samt konkurrenskraftiga på marknaden. Med anledning av 
denna information anser vi att det är mest lämpligt att studera konsumenterna för att se 
vilken faktisk kunskap konsumenterna har om KRAV-märkta livsmedelsprodukter och 
vilken information dem anser mest lämplig. Om vi författare hade valt att studera detta 
ur exempelvis ett företagsperspektiv skulle missbedömningar och icke trovärda 
uppgifter vara en risk då företag inte alltid besitter den korrekta kunskapen kring sina 
konsumenter. För att möjliggöra att få ett konsumentperspektiv för studien har vi valt att 
använda konsumenter som respondenter. Respondenternas svar kommer att ligga till 
grund för den slutsats studien har. Dock kommer studiens slutsatser kunna vara ett 
hjälpmedel för företag för att ta del av information kring konsumenternas kunskaper om 
KRAV-märkta livsmedelsprodukter samt i vilken grad det råder informationsbrist. 
Studien ämnar även studera vilken typ av information som är relevant för företag att 
förmedla. Vi författare anser att det bör vara mer relevant för företag att ta del av 
slutsatserna av denna studie än för konsumenterna själva. Det vill säga denna studie kan 
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sägas ha två olika perspektiv; studieperspektiv samt undersökningsperspektiv. Med 
detta menar vi författare att vi kommer studera konsumenter och dess kunskaper kring 
KRAV-märkta livsmedelsprodukter för att i slutändan hjälpa företagen att ta del av 
denna information. Information kring konsumenternas kunskaper möjliggör att 
företagen får en ökad kunskap om deras konsumenter, vilket vi författare anser är 
positivt då vi menar att det har en stor betydelse för företag att ”lära känna” sina 
konsumenter och öka möjligheten att bedriva en mer effektiv kommunikation kring 
KRAV-märkta livsmedelsprodukter, exempelvis om de ska kommunicera ”negativ” 
eller ”positiv” information.  

3.6 Val av teori 
De teorier vi valt har som syfte att svara på den problemformulering vi författare valt att 
ställa i denna studie samt skapa en grund för den argumentation vi kommer föra i analys 
och slutsats. Enligt Johansson Lindfors (1993, s. 87) väljer författare teorier till en 
studie som speglar problemformuleringen, detta av anledning till att 
problemformuleringen ger indikationer på vilka teoriområden författarna bör använda 
sig av.   

De grundläggande teorier vi författare valt att använda i vår teoretiska referensram 
baseras på följande ämnesområden: Relationen mellan attityd och beteende med ett 
extra fokus på Theory of planned behavior (Ajzen 1991) och Theory of reasoned action 
(Ajzen & Fishbein 1980), Etisk konsumtion samt hur människan tar till sig information 
för att sedan placera det i sitt medvetande. Kapitel 4 Teoretisk referensram, inleder med 
en sammanfattning av tidigare forskning och dess resultat inom detta ämnesområde. 
Denna sammanfattning beskriver det gap tidigare forskare funnit i deras studier och är 
det gap vår studie ämnar att ”fylla”, i så stor utsträckning som möjligt. Anledningen till 
valet av denna inledning ligger till grund av att vi författare ville skapa en tydlig bild av 
vad tidigare forskare kommit fram till för att sedan se vad vi därefter kan ge för 
teoretiskt bidrag. Fortsättningsvis efter denna sammanfattning fortsätter teorikapitlet 
med avsnitt 4.2 Relationen mellan attityd och beteende. I detta avsnitt inleder vi 
författare med en förklaring kring konceptet attityd där vi, med hjälp av teorier från 
bland annat Katz (1960) och Ajzen & Fishbein (2000), förklarat vad en attityd är och 
hur den grundas. Detta koncept har vi författare valt av anledning till att det är av 
väsentlighet att förstå en människas attityd gentemot ett specifikt objekt för att sedan 
kunna förstå hur en attityd kan avvika mot ett faktiskt beteende, vilket ligger som grund 
till denna studie. Vidare i detta avsnitt diskuterar vi författare Tripartite model där bland 
annat Breckler (1984) beskriver byggstenarna i en attityd och hur dessa byggstenar 
tillsammans bildar en individs attityd gentemot ett specifikt objekt. Fortsättningsvis 
diskuterar vi författare teorierna theory of reasoned behavior (1980) och theory of 
planned behavior (1991) som beskriver de variabler som påverkar en människas 
faktiska beteende. Avslutningsvis i detta avsnitt förklarar vi författare 
det attitydgap som beskriver att trots konsumenters positiva attityd gentemot ekologisk 
konsumtion har det visats sig att dem inte väljer att konsumera dessa produkter. Detta 
attitydgap är relevant att visa i denna studie då den för det första är ”grunden” till vårt 
valda ämnesområde samt ligger till grund för de nästkommande avsnitten. 

Nästkommande avsnitt i kapitlet teoretisk referensram är 4.2 Etisk konsumtion, som 
syftar till att beskriva konceptet ekologisk konsumtion, innebörden av ekologiska 
produkter samt den etiska konsumenten. I detta kapitel ingår de faktorer Bray et al. 
(2011) förklarat påverkar det identifierade attitydgapet som ovan nämnts inom 
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ekologisk konsumtion.  Faktorerna innefattar: priskänslighet, personlig erfarenhet, etisk 
skyldighet, brist på information (kunskapsbrist), kvalitetsuppfattning, inertia, cynism 
samt skuld. Orsaken till varför vi valt att använda Bray et al. (2011) är med anledning 
av att dessa forskare har sammanställt dessa faktorer i en och samma studie och vi 
författare ansåg därför det var mer lämpligt att använda dessa forskare istället för att 
använda olika forskare för varje enskild faktor. Detta avsnitt fortsätter sedan med 
avsnitt information och kunskap om ekologiska produkter med anledning av, som ovan 
nämnt, att information är en faktor som identifierats påverka attitydgapet. Därefter 
kommer en förklaring av olika typer av information som företag kan använda sig av. 

Kapitlet teoretisk referensram avslutas sedan med en diskussion kring The Memory 
Process och dess funktion. Anledningen till varför denna teori är viktig att beakta är då 
den förklarar hur människan tar till sig när de uppmärksammar eller inte 
uppmärksammar någon form av information och hur de sedan väljer eller inte väljer att 
placera det i deras minne. Denna teori påvisar hur en människa tar till sig av information 
och vilken typ av information som sedan lagras i människans långtidsminne och tas 
fram vid behov, exempelvis vid val av produkt i butik. 

3.7 Litteratursökning 
Nedan kommer vi författare diskutera vilka källor som använts i denna studie. I 
huvudsak är det två typer av källor vi valt att använda: Vetenskapliga artiklar samt 
facklitteratur. Med anledning av att studien är riktad mot ett svenskt varumärke, KRAV, 
har studien även haft källor från media, framförallt svenska internetsidor och 
rapporter, för att ge trovärdig och relevant information om det specifika varumärket.  

3.7.1 Vetenskapliga artiklar 
Vetenskapliga artiklar och facklitteratur är de två främsta källor vi författare använt oss 
av i denna studie. De vetenskapliga artiklar som används har främst sökts fram genom 
Business Source premier EBSCO. EBSCO är en business databas som innehar 
vetenskapliga källor kring områdena: ”management, economics, finance, accounting 
samt international business”. Nyckelord som använts när vi sökt artiklar för denna 
studie är exempelvis: green consumtion, attitydgap, knowledge, lack of information, 
information, consumer behavior, attityd, ”positive appeals” och ”negative appeals”. 
Orden har sedan kombinerats för att finna lämpliga vetenskapliga artiklar för det 
studerade området. När vi sökt vetenskapliga artiklar genom databasen har de i största 
majoritet varit ”peer rewied”. Detta innebär att de vetenskapliga artiklarna blivit 
kritiskt granskad av experter (Olsson, 2013). Genom att dessa vetenskapliga artiklar 
varit ”peer rewied” anser vi författare även att det är trovärdigt att använda källor från 
deras referenslistor. Genom att ta del av de referenser vi funnit i de granskade 
vetenskapliga artiklarna har detta ökat möjligheten att finna primärkällor. Primärkälla är 
enligt Patel & Davidson (2003, s. 65) originalkällan av ett funnit resultat, det vill säga 
den första publiceringen av ett visst resultat. Genom att använda primärkällor i största 
möjliga mån undviker vi eventuella misstolkningar gjorda av tidigare forskare, vilket 
ökar studiens tillförlitlighet och trovärdighet. I de fall då forskare refererat till 
vetenskapliga artiklar som inte funnits tillgängliga eller varit defekta via EBSCO, har vi 
valt att söka artiklarna genom Google Scholar. Då artiklarna tidigare varit refererad av 
forskare i deras granskade artiklar anser vi författare, trots att de inte funnits tillgängliga 
via EBSCO att de varit lämplig att använda i denna studie då referenslistan tidigare 
blivit granskad. Vi har i största möjliga mån försökt använt vetenskapliga artiklar som 
blivit publicerade under de senaste åren, detta för att öka studiens trovärdighet då det 
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visar på aktuell information. Dock då vi till största del använt primärkällor har en del 
vetenskapliga artiklar haft äldre publikations datum. När vi funnit artiklar som påvisat 
sig vara relevanta för studien har introduktion samt slutsatsen först blivit lästa, detta för 
att direkt skapa en uppfattning om den specifika artikeln varit aktuell för studien. De 
artiklar som sedan valts har därefter lästs ett flertal gånger för att minska risken för 
missförståelse samt feltolkningar. Detta har bidragit till att de teorier som använts i 
studien är väl utvalda med hög relevans för studiens syfte och problemformulering.  

3.7.2 Facklitteratur 
Den facklitteratur vi författare använt under den teoretiska referensramen har främst 
varit litteratur som använts i tidigare kurser, exempelvis med författare som Michael R 
Solomon (2009; 2013). Författarna till facklitteraturen har i vissa fall tolkat forskare 
från andra vetenskapliga artiklar. För att undvika en subjektiv missbedömning har vi då, 
i möjlig mån, gått tillbaka till primärkällan för att få en mer objektiv syn. Vi författare 
är väl medvetna om att en begränsning kunnat ske då användning av litteratur från 
tidigare kurser skett, detta då vi kunnat bli ”begränsade” av att förhålla oss till teorier 
som vi redan har vetskap om. Dock menar vi att teorierna ansetts mycket relevanta samt 
att litteraturen varit skriven av författare som är tillförlitliga inom det specifika området 
och har därmed ansetts varit aktuell att använda. Exempelvis är Michael R Solomon en 
respekterad professor inom marknadsföring och konsumentbeteende samt Icek Ajzen & 
Martin Fishbein (1980; 1991) som är två respekterade professorer inom psykologi. Vi 
författare har i största möjliga mån kombinerat facklitterat med vetenskapliga artiklar, 
detta för att öka trovärdigheten och skapa en fördjupning. Den övriga litteraturen som vi 
valt att använda har vi tagit del av genom Umeå Universitetsbiblioteks sökmotor. Denna 
litteratur har främst varit en bas vid teoretisk metod samt praktiskt metod kapitlen. 
Litteraturen har hjälpt oss författare att skapa en förståelse för vilka metoder som är 
mest relevanta att använda för denna studie samt hur vi författare ska kritisera oss 
själva. Då många respekterade författare skrivit böcker inom detta område föll det 
naturligt att vi författare använde facklitteratur i teoretisk- och praktiskt metod kapitlen. 

3.7.3 Media 
Introduktionen till denna studie har varit baserad till viss del på information från media 
och i flertal av fallen media från Sverige (se exempelvis KRAVs hemsida, rapporter 
från Coop och KRAV samt Konsumentverket). Vi författare är väl medvetna om att 
denna typ av information kan kritiseras då informationen inte blivit vetenskapligt 
granskad. Dock anser vi att information tagen från dessa sidor är tillförlitliga då det 
främst tagits del av information om KRAV, vilket är det specifika märket denna studie 
syftar studera. KRAV är en svensk ekologisk märkning och för att få den mest 
tillförlitliga information ansåg vi författare att deras hemsida var mest trovärdig att 
använda. KRAVs hemsida har även använts i kombination med Konsumentverket och 
Coop vilket resulterat i att vi fått en sådan objektiv bild som möjligt av KRAV-märket. 
Informationen som vi författare tagit del av genom dessa mediekanaler har använts för 
att tydliggöra innebörden med exempelvis KRAV-märket och för att skapa en djupare 
förståelse för läsaren om det specifika märket. Det vill säga informationen har inte 
använts för att värdera eller som grund för tolkningar av studiens resultat.  
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3.7.4 Källkritik  
Thurén (2005, s. 7, 9) menar att ”källkritik handlar om att kontrollera fakta”. Författaren 
menar vidare att källkritik kan hjälpa uppsatsförfattare att bedöma sanningshalten i den 
information som de tar del av (Thurén, 2005, s. 7, 9). Källkritikens uppgift är att 
bedöma om den information som uppsatsförfattarna tar del av, vare sig det är genom 
intervjusvar, böcker eller tidningar, är trovärdig (Thurén, 2005, s. 9). Att förhålla sig 
kritisk till källor är något som vi författare till denna studie utvecklat kunskaper kring 
under våra år på Handelshögskolan vid Umeå Universitet och är en egenskap vi anser 
betydande i denna studie. För denna studie har vi valt att använda oss av fyra olika 
kriterier för att förhålla oss kritiska till de källor vi använt. Dessa kriterier är; Äkthet, 
tidssamband, oberoende och tendensfrihet (Thurén, 2005, s. 13).  

Äkthetskriteriet innebär att forskaren, eller i detta fall uppsatsförfattarna, ska säkerställa 
att källan som använts är det den utger sig för att vara, det vill säga den information som 
använts ska vara trovärdig och inte felbedömd (Thurén, 2005, s. 13; Alvesson & 
Sköldberg, 2008, s. 233). För denna studie har vi författare valt att basera vår teoretiska 
referensram på framförallt vetenskapliga artiklar som blivit vetenskapligt granskade. 
Detta har enligt oss bidragit till att vi gjort det bästa möjliga för att detta kriterium ska 
vara uppfyllt. I de fall vi valt att inte använda vetenskapliga artiklar är då vi främst 
använt primärkällor från facklitteratur. Exempelvis har vi valt att använda Ajzen & 
Fishbein (1980) Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior som bakgrund 
för theory of reasoned action, detta valde vi författare för att detta är primärkällan för 
denna teori vilket vi ansåg vara betydande att använda med anledning av att minimera 
risken för misstolkningar och andra felbedömningar. Vi författare har även valt att 
använda den facklitteratur som är skriven av välkända och respektabla författare inom 
det specifika forskningsområdet eller de som blivit refererad av tidiga vetenskapliga 
artiklar.  Genom detta anser vi författare att detta kriterium är uppfyllt för vår uppsats.  

Tidsambandskriteriet refererar Thurén (2005, s. 13) är att ju äldre den använda källan är 
desto större tvivel finns det på källan. Vilket även Alvesson & Sköldberg (2008, s. 226) 
menar där de påpekar att ju senare en källa är refererad ju trovärdigare är den. I denna 
studie har vi författare försökt att förhålla oss till den senaste forskningen. Dock menar 
Johansson Lindfors (1993, s. 89-90) att det inte behöver vara negativt att även använda 
källor med ett äldre daterat datum. Författaren menar att äldre och välkända verk inte 
behöver vara inaktuella och otrovärdiga utan att forskningsresultatet fortfarande kan 
vara aktuella att använda sig av (Johansson Lindfors, 1993, s. 89-90). Vidare menar 
Johansson Lindfors (1993, s. 89-90) att det ofta kan vara betydande att även beakta 
äldre forskning. I denna studie har vi, som ovan nämnt, i största möjliga mån försökt 
använda den senaste forskningen. Dock är detta studieområde ett välutforskat område 
vilket innebär att primärkällor, originalkällor, ofta haft ett tidigt daterat datum. Detta har 
bidragit till att vi i vissa situationer använt källor som vi författare är medvetna kan 
anses ålderdomliga. Men då vi ansåg att det var av betydelse att använda originalkällor 
för att undvika misstolkningar valde vi i vissa fall äldre daterade källor. Exempelvis har 
vi använt Theory of reasoned action (Ajzen & Fishbein, 1980) och Theory of planned 
behavior (Ajzen, 1990) som är skriven på 1980 och 1990-talet. För dessa teorier har vi 
använt originalkällan vilket har resulterat i att vi använt källor som kan ses som åldriga, 
men som istället kan anses trovärdiga då det är originalkällan.  



	   21	  

Oberoendekriteriet innebär att den källa som använts ska stå för sig själv och inte vara 
refererad av någon annan (Thurén, 2005, s. 13) För att uppfylla detta kriterium har vi 
författare till denna studie, som ovan nämnt, valt att i största möjliga mån använda oss 
av originalkällan. Detta har resulterat i att vi minskat risken för missbedömningar och 
feltolkningar. Dock i fåtal fall har det av olika anledningar inte funnits möjlighet att 
använda originalkälla, då exempelvis en vetenskaplig artikel inte funnits tillgänglig för 
läsning, och där vi författare då valt att referera till sekundärkällan. Vi författare har i 
dessa fall ansett sekundärkällan varit trovärdig att använda och referera till då den 
vetenskapliga artikel som vi tagit del av varit vetenskapligt granskad. Detta påvisar att 
vi anser att vi har uppfyllt detta kriterium i denna studie. 

Tendensfrihet innebär att den information som använts i uppsatsen inte ska vara vinklad. 
Thurén (2005, s. 13) indikerar att den information som använts inte ska skapa misstanke 
av att vara falsk eller snedvriden på grund av författarens egna personliga erfarenheter. 
Detta kriterium anser vi författare svårt att förhålla oss emot. Detta då vi inte har 
tillräckligt med information om de författarna/forskare vi använt och om de tagit del av 
personliga värderingar eller gjort snedvridna bilder i deras forskning. Det ska dock 
poängteras att vi författare inte funnit någon misstanke om detta. Då vi, som ovan 
nämnt, använt tillförlitliga och respektabla författare inom det specifika 
forskningsområdet anser vi det ökar trovärdigheten att detta inte uppstått. Dock vill vi 
författare poängtera att vi är medvetna om att KRAVs egen hemsida kan anses vara 
partisk och vinklad där företaget själva möjligtvis gjort egna värderingar etcetera för att 
öka trovärdigheten om KRAV. Trots detta anser vi författare att för att skapa en 
uppfattning hos läsaren och öka dess förståelse om KRAV ansåg vi denna sida vara den 
mest relevanta att använda, trots att den kan anses vara partisk, då det är dem som har 
de mest korrekta uppgifterna om märket. 

Thurén & Strachal (2011) menar att de ovannämnda källkritiska principerna inte är 
tillräckligt för att kritisera de källor använda från internet. Detta då författarna menar att 
en del källkritiska problem blir mer komplicerad på internet. Vidare menar författarna 
att ingen auktoritet kan avgöra om den information tagits från Internetkällor ses som 
tillförlitliga eller inte (Thurén & Strachal, 2011, s. 7-8). I denna studie har vi valt att 
använda internetkällor då vi fört diskussioner samt informerat om KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter och den svenska konsumenten. Anledningen till detta är att vi 
författare inte har funnit några vetenskapliga källor inom detta område, vilket sannolikt 
är med anledning av att det är ett Svenskt varumärke. Då vi specifikt valt att inrikta oss 
mot KRAV-märket var det en självklarhet att välja att ta information om detta märkte 
från deras egen hemsida. Dock är vi författare medvetna om att KRAVs hemsida kan 
ses som partisk då de med stor sannolikhet skriver ”gott” om deras eget varumärke. Vi 
författare ansåg dock att det var deras hemsida som var den mest trovärdiga källan att 
använda då de har den största faktiska kunskapen om dem själva. Genom att exempelvis 
använda Konsumentverket (2002) och Coop (u.å) har vi även tagit del av opartiska 
aktörer som studerat KRAV-märket. Detta innebär att vi författare anser att vi använt 
oss av trovärdiga källor då vi tagit information från internet. De internetkällor vi använt 
har i några fall även varit utan publicerat eller uppdaterat datum, exempelvis då vi tagit 
information från KRAVs hemsida eller Coop (u.å). Detta kan innebära att exempelvis 
specifika siffror och mätningar blivit uppdaterade. Trots detta ansåg vi författare det var 
nödvändigt att använda dem för att göra studien så tydlig och detaljerad som möjligt. Vi 
författare anser även det trovärdigt att använda den information som tagits från KRAVs 
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hemsida, trots att det i några fall inte funnits ett uppdaterat eller publicerat datum, då vi 
antar att den information som finns på KRAVs hemsida är den information som är 
senast uppdaterad och som de vill att konsumenter ska ta del av.  
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4. TEORETISK REFERENSRAM 
Vi författare kommer i detta kapitel börja med att redogöra vilket forskningsgap som 
identifierats inom detta ämnesområde. Detta gap ämnar vi författare ”fylla” genom 
denna studie. Vidare fortsätter vi att diskutera relationen mellan attityd och beteende, 
detta för att redogöra för läsaren angående vad en attityd är och att denna attityd inte 
alltid resulterar i ett faktiskt beteende. Därefter redogör vi författare innebörden av det 
etiska konceptet samt hur information och kunskap identifierats som en faktor som 
påverkar det identifierade attitydgapet. Fortsättningsvis diskuteras innebörden av 
positiv och negativ information. Kapitlet avslutas sedan med ”the memory process”, 
som förklarar hur människan tar till sig information och placerar informationen i 
minnet. 

4.1 Forskningsgap 
Genom detta avsnitt ämnar vi författare redogöra forskningsgapet som identifierats 
inom detta ämnesområde. Detta gap syftar vi författare, i största möjliga mån, fylla 
genom denna studie. 

Tidigare forskning visar på att det finns ett attitydgap hos konsumenterna gällande 
konsumtion av ekologiska produkter (se exempelvis Carrington et al., 2012, s. 2759; 
Bray et al., 2011, s. 601-603).  Detta gap indikerar på att konsumenterna har en positiv 
attityd till att konsumera ekologiskt men när de väl konsumerar väljer de i majoriteten 
av fallen att konsumera konventionella produkter (se exempelvis Pickett-Baker & 
Ritsuko, 2008, s. 282; Auger & Devinney, 2007, s. 361).  

Varför detta attitydgap uppkommit har diskuterats bland olika forskare (se exempelvis 
Boulstridge & Carrigan, 2000; Bray et al., 2011). Enligt Bray et al. (2011) kan orsaken 
till detta gap vara ett resultat av olika anledningar och en studie har gjorts där Bray et al. 
(2011, s. 602-604) identifierar olika faktorer som kan ha en påverkan på 
konsumenternas val av produkt och varför konsumenternas intention inte alltid stämmer 
överens med deras faktiska beteende. Dessa faktorer innefattar; priskänslighet, 
personlig erfarenhet, etisk skyldighet, brist på information, kvalitetsuppfattning, inertia 
i köpbeteende samt cynism (Bray et al., 2011), något vi författare valt att redogöra i 
avsnitt 4.3.3 Faktorer som påverkar attitydgapet för ekologisk konsumtion.  Bray et al. 
(2011) påpekar i deras studie betydelsen av att vidare forskning bör göras inom varje 
specifik faktor för att öka förståelsen till varför detta attitydgap existerar. Detta är även 
något som Andorfer & Liebe (2012) påpekar i deras studie då de menar på att det finns 
för lite information till varför detta gap existerar. Forskarna anser att vidare forskning 
bör göras generellt om vad som orsakar detta gap och hur det ska reduceras, med andra 
ord hur konsumenternas positiva attityd gentemot ekologiska produkter ska resultera i 
att de faktiskt väljer att konsumera produkterna. Forskarna menar vidare på att studier 
som gjorts i större skala, med ett större urval, inom ett nationellt område är ovanligt och 
de menar på att detta skulle vara av betydelse för att öka kunskapen inom ämnet 
(Andorfer & Liebe, 2012, s. 427). 

Laroche et al. (2001) har i sin studie identifierat vilka segment som har större villighet 
att konsumera ekologiska produkter och hur marknadsförare ska rikta sin 
marknadsföring gentemot konsumenten för att trigga till konsumtion. Dock menar 
forskare på att vidare studier bör göras inom specifika industrier för att få en mer 
specifik uppfattning samt även att forskning bör göras inom andra geografiska områden. 
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Denna studie (Laroche et al., 2001) utfördes i USA och var en generell studie om 
ekologiska produkter oberoende inom vilken industri produkterna verkade inom. Detta 
medför att det är svårt att generalisera deras studie och för att öka förståelsen samt 
utveckla forskningen bör vidare forskning göras inom andra geografiska områden samt 
inom någon specifik industri. Även i denna studie valdes ett fåtal respondenter ut, vilket 
minskar möjligheten att generalisera resultatet. Laroche et al. (2001, s. 516) påpekar 
även att i och med ökningen av intresset angående de etiska miljöaspekterna, både från 
konsumenternas sida samt företagens sida, är ekologisk konsumtion ett område som 
generellt bör studeras vidare för att öka förståelsen och kunskapen. Laroche et al. (2001, 
s. 516) menar även att forskning bör göras om den faktiska kunskapen konsumenterna 
har gentemot ekologiska produkter. Detta då forskare identifierat att det finns en 
kunskapsbrist hos konsumenter gentemot ekologiska produkter (Vindigni et al., 2002, s. 
625) samt även KRAV-märkta livsmedelsprodukter där Konsumentverket (2002) 
påpekar att endast fyra procent av de undersökta urvalen kunde identifiera vad KRAV-
märket stod för. För att öka kunskapen och förståelsen angående ekologiska produkter 
behövs effektiv information som tilltalar konsumenten. Tidigare studier visar att 
människor, generellt, i högre grad blir mer påverkad av negativ information än positivt 
information (Folkes & Kamins, 1999, s. 244-246). Dock har författarna inte funnit 
tidigare forskning angående vilken typ av information, positiv eller negativ, etiska 
konsumenter i större grad blir mer påverkade av. Det vill säga, har det en påverkan om 
livsmedelsföretag använder negativ eller positivt information angående ekologiska, 
KRAV-märkta, livsmedelsprodukter i deras marknadskommunikation. Vidare menar 
Hastings et al. (2004, s. 976, 978) att studier bör göras på vilken typ av ”appeals”, 
positiv eller negativ, som är mest effektiv i ”verkligheten”. Detta då tidigare studier 
indikerat att ”negative appeals” visats vara effektiv i marknadskommunikation, men 
forskarna är tveksamma om dessa studier är tillförlitliga i ”verkligheten” eller om 
metoden enbart ses som effektiv på ”papper” (Hastings et al., 2004, s. 976).  

4.2 Relationen mellan attityd och beteende 

 
4.2.1 Attityd  
Ajzen & Fishbein (2000, s. 3) menar att en attityd är en människas grad av gynnsamma 
eller mindre gynnsamma känslor gentemot ett specifikt objekt. Solomon et al. (2013, s. 
292) definerar en attityd som ”a lasting, general evaluation of people (including 
oneself), objects, advertisements or issues”. Där det specifika objektet attityden är riktat 
mot är det så kallade ”attitydobjektet” (Solomon et al., 2013, s. 292). Katz (1960) har i 
teorin The Functional Theory of Attitude identifierat fyra olika funktioner som en attityd 
fyller; utilitarian, value-expressive, ego-defensive samt knowledge. Den förstnämnda 
funktionen, utilitarian, är relaterad till belöning eller bestraffning. Katz (1960) menar 
att vi människor utvecklar en attityd gentemot ett objekt, exempelvis en produkt, med 
anledning av om denna produkt kommer inbringa njutning eller smärta. Funktionen 
Value-expressive grundar sig i människors värderingar och självbild, det vill säga 
människor skapar attityder gentemot en produkt som stämmer överens med deras egen 
värdering och hur dem ser på sig själva (Katz, 1960, s. 163, 170-172). Denna funktion 
är högt sammankopplad med människors livsstil där människan tenderar att skapa 
positiva attityder gentemot produkter som skapar en specifik ”identitet” (Katz, 1960, s. 
163, 170-172). Funktionen Ego-defensive bildar attityder gentemot ett objekt för att 
skydda personen i fråga, exempelvis från externa hot eller interna känslor (Katz, 1960, 
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s. 170,172) som exempelvis att använda deodorant minskar risken för att pinsamma 
illaluktande odörer uppstår (Solomon et al., 2013, s. 293). Den sistnämnda funktionen, 
knowledge, menar Katz (1960, s. 170, 175) grundar sig i att en attityd är ett resultat av 
behov av ordning, mening eller struktur. Solomon et al. (2013, s. 293) påpekar att en 
attityd bidrar till mer än bara en av dessa ovan nämnda funktioner.  
 

4.2.2 Tripartite model 
Många socialpsykologer indikerar att en attityd består av tre komponenter som 
tillsammans bildar en människas attityd gentemot, exempelvis, ett specifikt objekt, 
stimuli eller en individ (Martin et al., 2010, s. 668). Breckler (1984, s. 1191) benämner 
dessa komponenter som The Tripartite model och menar på att dessa tre innefattar; 
affect, behavior och cognition, vilket kan förklaras som människans emotionella känsla, 
beteende och kunskap angående ett visst stimuli eller objekt.  
 
Affect består av människans emotionella känsla, exempelvis om en individ blir glad eller 
ledsen som respons till ett specifikt objekt (Breckler, 1984, s. 1191). En individs attityd 
förändras konstant och är något som utvecklas över tid. Ju mer en individ utsätts för ett 
visst objekt, desto mer utvecklas dess attityd (Martin et al., 2010, s. 668). En människa 
som känner sig hotad och otrygg gentemot ett specifikt objekt kommer förmodligen 
ändra denna attityd åt det positiva ju mer människan inser att personen eller objektet 
inte utgör något hot. Därigenom ändras individens attityd och emotionella känsla efter 
funnen kunskap (Martin et al., 2010, s. 668).  
 
Cognition skapas genom människans värderingar, tidigare erfarenheter och kunskap 
(Breckler, 1984, s. 1191). De tidiga erfarenheter och värderingar kan skapas genom 
exempelvis individens uppväxt och där erfarenheter ligger till grund för vilken attityd 
individen har (Martin et al., 2010, s. 668). Människan skapar oftast en attityd för ett 
specifikt objekt relativt snabbt, något som kan komma att ändras efter dem tagit till sig 
ny kunskap. Människans attityd utvecklas över tid och desto mer kunskap som tas till, 
desto mer kommer en individs attityd att förändras (Martin et al., 2010, s. 668). 
 
Behavior beskriver individens intention till ett beteende, där individen uttrycker sig att 
agera på ett specifikt sätt gentemot ett objekt (Breckler, 1984, s. 1191).  En individs 
beteende skiljer sig ibland från den uttryckta intentionen de har gentemot ett objekt 
(Martin et al., 2010, s. 669). Exempelvis kan en individ uttrycka en negativ intention 
och inställning till rökning, dock väljer de ändå att röka. Beteende intentionen påverkar 
inte alltid en individs faktiska beteende och en individ väljer inte alltid att bete sig efter 
dess attityd (Martin et al., 2010, s. 669). Med detta menar vi författare att trots den 
positiva attityd konsumenterna uppvisats gentemot KRAV-märkta livsmedelsprodukter 
leder det dock inte till ett faktiskt köp. Vi författare tror att detta kan bero på 
konsumenternas bristande kunskap, vilket leder till att den positiva attityden inte räcker 
till ett faktiskt köp. Konsumenterna kan ha en positiv inställning till KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter, men de väljer ändå att konsumera icke KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter.    
 
Dessa tre ovannämnda komponenter har blivit diskuterade av ett flertal forskare, 
exempelvis benämner Solomon et al. (2013, s. 294) dessa tre komponenter som ABC-
modellen. Genom att dessa komponenter blivit studerade av ett flertal forskare anser vi 
författare att den är aktuell för att förklara grundstenarna i en människas attityd.  
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4.2.3 Theory of reasoned behavior 
Istället för att utgå ifrån de ovannämnda komponenterna för att förklara det faktiska 
beteendet hos en konsument, har Ajzen & Fishbein (1980) utvecklat Theory of reasoned 
action. Modellen Theory of reasoned action, TRA, utvecklades av Fishbein & Ajzen 
under 1970-talet i strävan av att utifrån enbart se på människans attityder gentemot ett 
objekt även förstå deras faktiska beteende. Teorin grundar sig i att Ajzen & Fishbein 
(1980) antagande om att människan systematiskt använder den information som finns 
tillgänglig för dem samt att människans beteende ses vara rationell (Ajzen & Fishbein, 
1980; Belleau et al., 2007, s. 246). Forskarna har i teorin gjort antagande om att 
människans beteende inte är kontrollerat av omedvetna motiv eller där människan inte 
har en baktanke med deras beteende. Istället antar forskarna att människans beteende 
finns i vårt medvetande och att människan överväger ett beteende innan dem väljer att 
agera på ett specifikt sätt, detta resonemang är grunden för teorin Theory of reasoned 
action. Forskarna menar att ett mänskligt beteende i sig inte är svår att förutse. Vidare 
menar dem att det enklaste sättet att förutspå ett mänskligt beteende är att fråga 
personen i fråga om denna har benägenhet att, exempelvis konsumera en produkt. 
Forskarna indikerar att en människa vanligtvis agerar utifrån vilka intentioner de har 
(Ajzen & Fishbein, 1980, s. 5). Detta är även något som exempelvis Belleau et al. 
(2007) diskuterar i deras studie där de menar att den attityd individen besitter gentemot 
ett objekt är det som enklast kan förutspå deras beteende (Belleau et al., 2007, s. 254). 
Desto starkare intention en människa har gentemot ett beteende desto större sannolikhet 
är det att personen i fråga kommer agera utifrån dess intention (Ajzen, 1991, s. 181; 
Belleau et al., 2007, s. 254, 256). Det vill säga, har en människa en intention att 
konsumera en produkt kommer de med stor sannolikhet faktiskt att konsumera denna 
produkt (Ajzen & Fishbein, 1980, s. 5).  
 
Enligt theory of reasoned action (Ajzen & Fishbein, 1980) kan ett mänskligt beteende 
förutspås genom att ta del av människans intention. Intention i sin tur är funktion av två 
grundläggande trosföreställningar; attityden människan har gentemot det specifika 
objektet och subjektiv norm (Ajzen & Fishbein, 1980, s. 6). 
 
 

	  
Figur	  1	  "Theory	  of	  reasoned	  action".	  (Ajzen	  &	  Fishbein,	  1980,	  s.	  8).	  

Attityden gentemot ett beteende grundar sig i människans positiva eller negativa 
utvärdering av hur ett beteende skulle vara mot det specifika objektet och är en 
personlig komponent. Det vill säga, om människan i fråga är för eller emot att agera på 
ett specifikt sätt gentemot ett objekt (Ajzen & Fishbein, 1980, s. 6), exempelvis om en 
människa är för eller emot att konsumera ekologiska livsmedelsprodukter. Alla 
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människor har olika omdömen om ett specifikt beteende där vissa har en positiv 
inställning till att agera på ett specifikt sätt medan andra har en mindre positiv 
inställning till att agera på ett det specifika sättet. Den andra trosföreställningen som 
grundar människans intention, subjektiv norm, handlar om vilken press personen i fråga 
känner från den sociala omgivningen att denna bör agera gentemot det specifika 
objektet. Forskarna indikerar att människan tenderar att ta del av omgivningens åsikter, 
eller de personer som finns i dess omgivning och anses inflytelserika, i beslutet av hur 
personen i fråga ska agera (Ajzen & Fishbein, 1980, s. 6). Om konsumenten känner ett 
tryck från omgivningen att agera miljömedvetet och konsumera KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter kan denna påtryckning göra att konsumenten väljer att följa efter. 
Genom detta börjar konsumenten konsumera KRAV-märkt utan att egentligen förstå 
innebörden, detta med anledningen av påtryckningar från omgivningen. Anser personen 
i fråga påtryckning från omgivningen av att agera på ett specifikt sätt ökar chansen att 
personen i fråga kommer agera utifrån dessa påtryckningar (Ajzen & Fishbein, 1980, s. 
6). Vi författare tror att en anledning till konsumenters konsumtion av KRAV-märkta 
produkter kan kopplas samman med påtryckningar från samhället. Det är idag många 
tidskrifter som skriver om vikten av att agera miljömedvetet och att vår konsumtion 
bidrar till en sämre värld. Vi författare tror att dessa ord kan påverka konsumenten att 
konsumera miljömedvetet utan att egentligen veta vad dessa produkter skapar för 
fördelar. Genom att öka kunskapen hos konsumenten är det möjligt att fler förstår 
innebörden och utökar deras konsumtion utifrån egna åsikter och inte genom 
påtryckning från samhället. Ajzen & Fishbein (1980) påpekar att det i vissa fall kan 
uppstå konflikter mellan dessa två trosföreställningar, exempelvis att en människa har 
en positiv attityd av att använda preventivmedel medan personen i fråga samtidigt 
känner en påtryckning från omgivningen av att inte använda den. Vad intentionen då 
blir är beroende på vilken av de två trosföreställningar som anses väga tyngst (Ajzen & 
Fishbein, 1980, s. 6).  
 
Ajzen & Fishbein (1980, s. 7) indikerar att attityder är en funktion av vilken tro (beliefs) 
människan har. Forskarna menar att om en människa har en övertygelse om att ett visst 
beteende kommer generera positiva utkomster kommer personen i fråga ha en positiv 
attityd gentemot det specifika beteendet (Ajzen & Fishbein, 1980, s. 7). Jämförelsevis 
mot om en människa tror att ett visst beteende kommer generera negativa utkomster 
resulterar det i att personen i fråga har negativa attityder gentemot beteendet. De 
övertygelser en människa har och som ligger till grund för vilken attityd, positiv eller 
negativ, benämner forskarna som behavioral beliefs (Ajzen & Fishbein, 1980, s. 7). I 
nuläget innehar konsumenter en positiv attityd gentemot KRAV-märkta produkter och 
är medvetna om att konsumtion av KRAV-märkta livsmedelsprodukter genererar bättre 
utkomster än konventionella. Detta är något vi författare anser tyder på att konsumenten 
även är medveten om att ett positivt beteende gentemot KRAV-märk kommer generera i 
positiva utkomster. Dock tror vi författare att denna attityd inte är tillräcklig stark där 
konsumenten inte säkert vet vad konsumtionen av KRAV-märkt skulle bidra till, vilket 
är en anledning till att ytterligare kunskap behövs.  
 
De subjektiva normerna, som är den andra trosföreställningen och som grundar sig i 
vilken intention en människa har gentemot ett specifikt objekt, grundar sig även i olika 
övertygelser (beliefs) dock med andra former av övertygelser jämförelse med 
behavioral beliefs. Dessa övertygelser grundar sig i vad individen i fråga tror att 
människor eller grupper i sin omgivning anser hur personen i fråga bör agera. Det vill 
säga, om personen i fråga tror att omgivning anser att denna bör eller inte bör agera på 
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ett specifikt sätt (Ajzen & Fishbein, 1980, s. 7). Anser konsumenten att dess omgivning 
vill att denna ska agera miljömedvetet genom att konsumera KRAV-märkt ökar därefter 
benägenheten för konsumenten att konsumera KRAV- märkta livsmedelsprodukter. 
Forskarna indikerar att om en människa känner sig påverkad av sin omgivning till att 
agera på ett specifikt sätt (Ajzen & Fishbein, 1980, s. 7), exempelvis konsumera 
ekologiska produkter, kommer detta påverka vilken intention personen i fråga har 
gentemot konsumtion av ekologiska produkter. De övertygelser en människa har som 
ligger till grund för de subjektiva normerna benämner forskarna som normative beliefs 
(Ajzen & Fishbein, 1980, s. 7). Ajzen & Fishbein (1980, s. 63) indikerar att en 
människa kan ha mängder av olika övertygelser om ett specifikt objekt, vidare menar 
forskarna dock att människan endast kan ta till sig av ett visst antal olika övertygelser 
under en viss tidsgräns. Övertygelserna kan vara ett resultat av att personen i fråga tagit 
till sig av information från omgivningen eller genom direkta observationer. 
Övertygelserna kan förbli hos en människa för evigt eller kan de försvinna under en viss 
tid då nya övertygelser tagit plats i människans medvetande (Ajzen & Fishbein, 1980, s. 
63). Vi författare antar att om en individ blivit övertygad av omgivningen till att 
konsumera KRAV- märkt vid ett tillfälle, ökar benägenheten att detta beteende kommer 
fortsätta. Detta anser vi även hör ihop med att om konsumenten tar till sig av 
information och bildar kunskap som trycker på vikten av att konsumera KRAV-märkt, 
kommer konsumenten att övertygas och ändra dess konsumentbeteende till 
miljömedvetet. Vi författare antar att genom effektiv kommunikation från företag 
angående KRAV-märkta livsmedelsprodukter och dess fördelar, kommer konsumenter 
kunna övertalas och börja konsumera miljömedvetet.  
 
Sammanfattningsvis indikerar forskarna (Ajzen & Fishbein, 1980) att människans 
intention gentemot ett beteende avgör hur deras faktiska beteende kommer att se ut. 
Intentionen är i sin tur grundad på människans attityd gentemot ett specifikt beteende 
samt den subjektiva normen (påtryckningar från omgivningen). Dessa två 
trosföreställningar är i sin tur baserade på en människas behavioral beliefs och 
normative beliefs (Ajzen & Fishbein, 1980, s. 5-8, 65). Trots att många studier använt 
theory of reasoned action som en grund till att förstå ett mänskligt beteende har vidare 
studier även visat att det finns en låg korrelation mellan en människas attityd gentemot 
ett beteende och deras faktiska beteende. För att TRA ska vara tillförlitlig krävs det 
antagandet om att människor är rationell i deras beteende, som tidigare nämnt, samt att 
människan har kontroll över dess handlingar. Det sistnämnda antagandet ansågs vara 
tveksamt vilket resulterade i att Ajzen (1991) utvecklade theory of planned behavior. 
 

4.3.4 Theory of planned behavior 
Theory of planned behavior, TPB, är som ovan nämnt en utveckling av Theory of 
reasoned behavior, TRA. TPB utvecklades med anledning av de begränsningar TRA 
visat sig ha (Ajzen, 1991, s. 181). För att TRA ska vara tillförlitlig krävs det antagandet 
att människan ständigt har kontroll över dess beteende. Detta var något som Ajzen 
(1991) tvivlade på och resulterade i att han valde att utveckla TRA till TPB, där den 
sistnämnde teorin även innehåller trosföreställningen upplevd kontroll (perceived 
behavior control) (Ajzen, 1991, s. 181-183; Belleau et al., 2007, s. 246). Denna 
trosföreställning innefattar människans uppfattning om hur lätt eller svårt det är att 
utföra ett visst beteende (Ajzen, 1991, s. 183). Exempelvis om en människa anser sig 
besitta stora resurser och möjligheter, där upplevda hinder och svårigheter anses 
minimala gentemot ett beteende, desto större är människans upplevda kontroll över det 
specifika beteende (Ajzen, 1991, s. 183). 
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Lika som att attityder samt subjektiva normer är baserad på människans behavioral 
beliefs och normative beliefs, som nämnt i ovanstående avsnitt, grundar sig den tredje 
trosföreställningen, upplevd kontroll, på människans control beliefs. Control beliefs 
handlar om människans uppfattning om ett specifikt utförande kan hindras eller 
uppmuntras av någon specifik faktor (Ajzen & Fishbein, 2000, s. 17). Denna faktor tas i 
hänseende huruvida en människa anser sig inneha tillgångar och möjligheter för ett 
specifikt beteende samt hur starkt människan anser att denna möjlighet eller tillgång 
finns till att utföra det specifika beteende (Ajzen, 1991, s. 196). 
 

	  
Figur	  2	  "Theory	  of	  planned	  behavior".	  (Ajzen,	  1991,	  s.	  182). 

Ajzen (1991, s. 188) indikerar att desto mer gynnsamma attityder och subjektiva normer 
en människa har gentemot ett specifikt beteende tillsammans med en stor upplevd 
kontroll, desto större sannolikhet är det att en människas intention kommer att resultera 
i ett faktiskt beteende. Dock påpekar forskaren att de tre trosföreställningar kan i olika 
situation ha mer eller mindre betydelse, exempelvis kan attityden i vissa situationer ha 
en större betydelse än den subjektiva normen (Ajzen, 1991, s. 188-189). Vi författare 
antar att om informationen och kunskapen kring ekologisk konsumtion ökar, kommer 
möjligtvis konsumenternas resurser vara ett mindre hot till att KRAV-märka 
livsmedelsprodukter inte konsumeras. Detta med anledning av att konsumenten kommer 
bilda kunskap angående KRAV-märkta livsmedelsprodukter och dess positiva 
egenskaper, vilket vi författare antar möjligtvis kan möjliggöra ökad benägenhet att 
konsumera KRAV- märkt.  
 
Theory of planned behavior är sammanfattningsvis en utveckling av Theory of reasoned 
action där TPB påvisar att det är tre olika trosföreställningar som förklarar människans 
intention att agera på ett specifikt sätt; attityd, subjektiva normer samt upplevd kontroll, 
jämförelsevis mot TRA där Ajzen & Fishbein (1980) enbart indikerade att det är två 
trosföreställningar som påverkar intention; attityd och de subjektiva normerna. De tre 
trosföreställningar i TPB är i sin tur baserad på tre olika övertygelser; behavioral 
beliefs, normative beliefs samt control beliefs (Ajzen, 1991, s. 179). 
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4.2.5 Attitydgap 
Attityder har visats ha en stor betydelse på vilket faktiskt beteende människan kommer 
att ha (Ajzen, 1991; Ajzen & Fishbein, 1980). Ajzen & Fishbein (2000, s. 16) menar att 
en attityd gentemot ett objekt ska vara en god förutsägbar variabel att mäta för att 
förutse och förklara ett mänskligt beteende. Vidare menar forskarna att om en människa 
har en positiv attityd gentemot ett objekt ska det generellt leda till att människan i fråga 
kommer ha ett positivt tillvägagångssätt gentemot objektet, samt vise versa (Ajzen & 
Fishbein, 2000, s. 16). Dock har vidare studier visat svaga relationer mellan verbalt 
positiva attityder och ett faktiskt beteende hos konsumenten (se exempelvis Andorfer & 
Liebe, 2012; Öberseder et al., 2011, s. 449, 457; Carrigan & Attalla, 2001, s. 547; 
Boulstrigde & Carrigan, 2000, p. 365). Ajzen & Fishbein (2000, s. 16-17) menar dock 
att desto mer specifikt ett objekt är desto större sannolikhet är det att en relation finns 
mellan attityder och ett faktiskt beteende. Exempelvis ger forskarna ett exempel om att 
mer trovärdig information kan ges om relationen mellan attityd och beteende om studier 
görs på att mäta attityder gentemot återvinning än om studier görs om attityder 
gentemot “protection of the Environment”, som anses vara för generellt för att vara 
mätbart (Ajzen & Fishbein, 2000, s. 16-17). 
 
Studier visar att konsumenter har en positiv attityd gentemot konsumtion av ekologiska 
produkter men att dessa attityder inte resulterar (i majoriteten av fallen) i ett faktiskt köp 
(se exempelvis Carrington et al., 2012, s. 2759; Bray et al., 2011, s. 601-603). Detta 
fenomen benämner forskare som attitydgap, det vill säga konsumenters intention skiljer 
sig mot deras handling (se exempelvis Andorfer & Liebe, 2012; Öberseder et al., 2011, 
s. 449, 457; Carrigan & Attalla, 2001, s. 547; Boulstrigde & Carrigan, 2000, p. 365). 
Detta diskuterar Pickett-Baker & Ritsuko (2008, s. 282) vidare om där de indikerar att 
trots konsumenters medvetenhet kring den negativa påverkan konsumtionen har på vår 
värld påverkar det inte deras handlingar när det kommer till konsumtion. Vetskapen att 
konsumenter i många fall inte agerar på det sätt som deras attityd visar har resulterat i 
att forskare skapat ett tvivel om att attityder ens är en nödvändig variabel att mäta för att 
se vilket beteende konsumenten kommer att ha (Wicker, 1969, s. 65). Denna 
argumentation motsäger vad Ajzen (1991) och Ajzen & Fishbein (1980) säger där dem 
hävdar att intentionen återspeglar konsumentens handling. Utifrån ovanstående 
resonemang kan vi författare anta att konsumentens positiva attityd gentemot KRAV-
märkta livsmedelsprodukter inte är tillräckligt stark för att leda till ett faktiskt köp, 
vilket kan vara ett resultat av konsumentens kunskapsbrist gentemot KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter. Kunskapsbrist är en faktor som ett flertal författare (se exempelvis 
Bray et al., 2011, s. 601-603; Carrigan & Attalla, 2001, s. 574) identifierat som en 
faktor till att ett köp i många fall inte sker. Vi författare menar på att utifrån 
ovanstående argumentation att om mer effektiv kommunikation sker angående KRAV-
märkta livsmedelsprodukter, antar vi att konsumentens beteende skulle ändras och 
generera i en ökad konsumtion. 
 
Att mäta en konsuments attityd gentemot ett objekt är som ovan nämnt osäkert då 
många forskare indikerat på att attityder många gånger inte stämmer överens med 
konsumentens faktiska beteende, vilket visat sig stämma även vid konsumtion av 
ekologiska produkter. Bray et al. (2011) har identifierat åtta olika faktorer som har en 
påverkan på det identifierade attitydgapet som i avsnitt 4.3.3 Faktorer som påverkar 
attitydgapet för ekologisk konsumtion förklaras mer ingående. 
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4.3 Etisk konsumtion  
Medvetenheten kring att människans överkonsumtion har en negativ påverkan på 
världen har ökat hos både företag och konsumenter (Chan, 1999, s. 7-8; Solomon et al., 
2013, s. 51). Många företags gensvar på denna medvetenhet är att anpassa sin 
verksamhet till att bli mer miljöanpassat i deras arbetssätt, exempelvis i deras 
produktion och distribution (Chan, 1999, s. 7-8). Konsumenternas gensvar på 
medvetenheten är att deras konsumtion av miljövänliga produkter och tjänster har ökat 
(Datta, 2011, s. 128; Wheeler, 2012, s. 126), dock inte i den önskvärda takten. 
Konsumenternas gensvar på medvetenheten kan även vara att de väljer att “bojkotta” 
företag som inte hanterar sin verksamhet miljöanpassat, det vill säga att konsumenten 
exempelvis väljer att inte konsumera produkter av företaget i fråga (Solomon et al., 
2013, s. 53). Varje gång en människa ska konsumera en produkt eller en tjänst finns det 
oftast ett alternativ av att välja en produkt/tjänst ur ett miljöperspektiv (Young et al., 
2010, s. 20), det vill säga, det finns i majoriteten av fallen ett val att konsumera 
produkter eller tjänster som inte har en lika stor negativ påverkan på vår värld 
jämförelsevis mot vad många andra konventionella produkter/tjänster har. Trots detta 
och trots medvetenheten väljer många konsumenter att avstå från att konsumera 
ekologiska produkter. Detta är något vi författare antar kan kopplas ihop med tidigare 
forskares resultat där forskning tyder på att det saknas rätt information och kunskap för 
att konsumenter ska börja konsumera KRAV-märkt. Konsumenter väljer konventionella 
livsmedelsprodukter med anledning av att de inte anser att deras konsumtion har en 
negativ påverkan på miljön och dess egen hälsa, vilket vi antar bidrar till konsumentens 
val av konventionella produkter. Genom en ökad kommunikation och tydlig information 
antar vi författare att konsumentens kunskap ökar och leder till en mer miljömedveten 
konsumtion.  
 
Med ekologiska produkter menas produkter som är vänliga mot miljön och människan. 
Produkterna produceras under strikta förhållanden för att inte påverka konsumentens 
hälsa eller omvärlden negativt (Alsmadi, 2007, s. 342). Ekologiska produkter innefattar 
exempelvis produkter som är enkla att källsortera, produkter med förnybar energi, 
återanvändbara förpackningar, livsmedel som producerats under miljövänliga 
förhållanden, solceller etcetera. För att produkter ska markeras med ekologisk märkning 
krävs det att produkterna producerats med miljövänligt material, miljövänliga 
kemikalier, miljövänliga förpackningar etcetera. Ekologiska produkter värnar om både 
människa och miljö, från produktion till konsumtion (Alsmadi, 2007, s. 345).  
 
Den ”etiska konsumenten” är en individ som värnar om miljön och den själv genom att 
agera miljövänligt, exempelvis genom att källsortera eller välja att konsumera 
ekologiska produkter istället för de konventionella livsmedelsprodukterna som erbjuds 
på marknaden (Vernekar & Wadhwa, 2011, s. 65). Elkington (1994, refererad i Jain & 
Kaur, 2004, s. 189) menar på att konsumenter som väljer att agera ”grönt” är de 
konsumenter som exempelvis vill undvika eventuell skada på dess egen hälsa eller 
andras, undvika skador på miljön eller undvika skada för djur. Wandel & Bugge (1997, 
s. 20) menar på att den ekologiska konsumenten väljer att konsumera ekologiskt av 
anledning till dess egen hälsa eller dess oro för världens miljö. Donaton & Fitzgerland 
(1992, refererad i Jain & Kaur, 2004, s. 189) menar på att konsumenter blir mer och mer 
måna om att värna om miljön och antal konsumenter som tar miljöproblemen i åtanke 
fortsätter att öka. 
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4.3.1 Faktorer som påverkar attitydgapet för ekologisk konsumtion 
Bray et al. (2011) indikerar att det finns ett flertal olika faktorer som kan förklara varför 
konsumenters positiva attityd gentemot ekologiska produkter och deras intentioner i 
många fall inte resulterar i ett faktiskt köp. Dessa faktorer är; priskänslighet, personlig 
erfarenhet, etisk skyldighet, brist på information (och kunskap), kvalitetsuppfattning, 
inertia, cynism samt skuld (Bray et al., 2011, s. 601-603).  
 
Priskänslighet är en faktor som många författare diskuterat har en stor påverkan på om 
en konsument väljer att konsumera ekologiska produkter eller inte (se exempelvis 
Boulstridge & Carrigan, 2000, s. 359, 363). Studier gjorda av Bray et al. (2011) påvisar 
att konsumenter är mer bekymrade över deras pengar i plånboken än vad de är angående 
de negativa effekterna konsumtionen av konventionella livsmedelsprodukter har, på 
både dem själva och omvärlden. Dock gjordes ett hypotetiskt test i studien där priset 
togs bort för de ekologiska produkter där konsumenterna, trots att priset togs bort, inte 
valde att konsumera ekologiska produkter. Vilket indikerar att priset möjligtvis inte har 
sådan stor påverkan som tidigare forskare antytt (Bray et al., 2011, s. 601). Vi författare 
antar dock att priset kan vara en påverkande faktor för de konsumenterna med en sämre 
ekonomi. Dock antar vi författare att genom ökad kunskap skulle priset möjligtvis inte 
ha samma påverkan för om konsumenter väljer att konsumera ekologiskt eller inte. 
Detta med anledning av att KRAV-märkta livsmedelsprodukter skapar fler fördelar än 
vad människan troligtvis är medveten om. Genom att dessa fördelar förmedlas och 
människan skulle ta till sig av informationen, antar vi författare att ekologisk 
konsumtion skulle öka. Personliga erfarenheter är den andra faktorn Bray et al. (2011) 
diskuterar har en påverkan på om en konsument väljer att konsumera ekologiska 
produkter eller inte. Med detta menar forskarna att konsumenternas erfarenheter och 
upplevelser styr deras val av konsumtion. Exempelvis visade studier att konsumenternas 
val av produkter endast var mottaglig för förändring i deras konsumtion (från 
konsumtion av konventionella produkter till ekologiska produkter) om de tog del av 
information som tvingade dem att ta in etiska bekymmer i åtanke eller när de blev 
personligt påverkade. Samtidigt visade studien att konsumenterna reagerade och blev 
mer påverkade av negativ information angående produkter och tjänster än vad de blev 
om positiv information (Bray et al., 2011, s. 601-603). 
 
Etisk skyldighet är den tredje faktorn som påverkar gapet mellan intention och handling 
där Bray et al. (2011) indikerar att konsumenterna säger sig känna en skyldighet att 
konsumera ekologiska produkter och att de vill göra skillnad. Denna faktor kan kopplas 
samman med ovanstående teori, Theory of reasoned behavior, där Ajzen & Fishbein 
(1980) diskuterar subjektiva normer, hur människan påverkas av allmänheten och tar 
beslut utifrån vad samhället vill att personen ska göra. Anser konsumenten sig påverkad 
och skyldig att konsumera KRAV-märkt menar Bray et al. (2011, s. 602) kommer detta 
öka benägenhet till konsumtion och bidra till ett ökat miljömedvetet beteende. Dock 
visar studier att denna skyldighet, i många fall, inte påverkar det faktiska köpet. 
Exempelvis visade studier att de undersökta konsumenterna gjorde bortförklaringar 
angående varför de inte kunde “följa” dessa skyldigheter de kände inför ekologisk 
konsumtion, detta med anledning av olika hinder som exempelvis prisskillnad. Dock 
gjordes studier där prisskillnaden mellan konventionella och ekologiska produkter var 
liten och även då resulterade det i att de undersökta konsumenterna gav olika skäl och 
anledningar till att inte välja att konsumera ekologiska produkter (Bray et al., 2011, s. 
602). Informationsbrist (kunskapsbrist) är den nästkommande faktorn som påverkar 
gapet mellan intention och handling (se exempelvis Bray et al., 2011; Carrigan & 
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Attalla, 2001). Bray et al. (2011) studie visar att de undersökta konsumenterna saknade 
tillräckligt med kunskap för att välja att konsumera ekologiska produkter och var 
anledningen till varför ett köp inte sker. För att öka konsumtionen av ekologiska 
produkter menar försöksrespondenterna att de måste öka konsumentens kunskaper, 
detta genom att ta del av mer effektiv kommunikation och information (Bray et al., 
2011, s. 601-603).  
 
Kvalitet är den nästkommande faktorn som visat sig ha en påverkan på attitydgapet (se 
exempelvis Bray et al., 2011; Boulstridge & Carrigan, 2000). Trots att konsumenter 
visat sig ha en positiv attityd gentemot ekologisk konsumtion har det visat sig att 
kvaliteten och smaken är en faktor som avgör vilka produkter konsumenterna väljer att 
konsumera. I denna studie diskuterade de undersökta konsumenterna att de ansåg 
ekologiska produkter, i detta fall Fair Trade produkter, hade sämre kvalitet än 
konventionella produkter. Detta resulterade i att konsumenterna valde att konsumera av 
de sistnämnda produkterna, de konventionella. Andra konsumenter påpekade dock att, 
exempelvis, ekologisk kyckling hade en bättre kvalitet och godare smak, vilket 
resulterade i att konsumenterna omedvetet konsumerade ekologisk kyckling.  Intertia är 
den sjätte faktorn som påverkar attitydgapet. Intertia menar Bray et al. (2011, s. 603) 
påvisar att konsumenter är bekväma med den produkten/märke dem alltid konsumerar, 
det vill säga den lojalitet konsumenter har gentemot produkter och märken är ett hinder 
för att ändra sitt konsumtionsmönster och välja ekologiska produkter. Sjunde faktorn, 
Cynism, menar Bray et al. (2011, s. 603) är att konsumenter känner sig osäkra angående 
uppståndelsen kring ekologisk konsumtion enbart är ett nytt marknadsföringsspel där 
syftet är att lura konsumenterna för att öka företagets vinster. Vi författare menar därav 
att det är av betydelse för företag att förmedla tydlig information angående KRAV-
märkta livsmedelsprodukter för att konsumenter ska förstå att det inte handlar om 
eventuella marknadsföringsspel. Skuld är den sistnämna faktorn som Bray et al. (2011) 
diskuterar har en påverkan på attitydgapet. Forskarna indikerar på att tidigare forskning 
påvisat att konsumenter känner skuld gentemot de negativa konsekvenserna 
konsumtionen har på världen. Denna skuld visas sig dock inte ha en påverkan på att 
konsumenterna väljer att konsumera ekologiska produkter, detta då konsumenterna 
känner sig osäkra på vad ekologisk konsumtion egentligen gynnar dem själva och dess 
omgivning och om en förändring av deras konsumtionsmönster skulle ge ett positivt 
resultat för världen (Bray et al., 2011, s. 601-603). Vi författare anser även att denna 
faktor möjligtvis skulle ”försvinna” om tydlig och effektiv information skulle förmedlas 
till konsumenterna gällande de faktiska fördelarna med att konsumera ekologiskt.  
 
Utifrån ovanstående faktorer och argumentationer har vi författare valt att fokusera på 
informationsfaktorn (kunskap) och dess betydelse för konsumtion av KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter. Ovanstående informationsfaktor kan kopplas ihop med 
nedanstående kapitel där vi författare diskuterar tidigare forskning som påvisar att 
information och konsumenters kunskap påverkar det identifierade attitydgapet och är 
därmed en stor faktor till att konsumenter inte väljer ekologisk konsumtion.  
 

4.3.2 Information och kunskap om ekologiska produkter  
Information och kunskap är en gemensam faktor som påvisats ha stor betydelse för 
konsumtionen av ekologiska produkter och är en faktor ett flertal forskare menar 
påverkar attitydgapet (se exempelvis Bray et al., 2011). Young et al. (2010, s. 28-29) 
indikerar att människans första steg till att välja ekologiskt eller inte har att göra med 
den kunskap konsumenten besitter angående ekologiska varor. Forskare menar att den 
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information konsumenter tar del av angående dess konsumtion, ekologiska livsmedel 
samt den kunskap konsumenterna besitter är en bidragande faktor till köp (se 
exempelvis Hill & Lynchehaun, 2002, s. 538; Carrigan & Attalla, 2001, s. 574-575). 
Fransson & Gärling (1999, s. 373) menar på att bristande kunskap angående miljön och 
hur människans konsumtion har en negativ påverkan kan vara en bidragande faktor till 
människans valda konsumentbeteende, de har hittat en positiv länk mellan människans 
kunskap om ekologiska produkter och dess miljömedvetna beteende. Hill & 
Lynchehaun (2002, s. 538) och Carrigan & Attalla (2001, s. 574) menar att för att öka 
konsumenters vilja att konsumera ekologiska produkter behöver konsumenters kunskap 
utvecklas och där det bör kapas en större förståelse angående ekologiska produkter och 
dess fördelar. Det behöver skapas en förståelse till varför ekologiska produkter borde 
konsumeras istället för konventionella. Detta styrks även av Moorman et al. (2004, s. 
678, 673) som menar på att om konsumenter har subjektiv kunskap, exempelvis om vad 
som är bra för hälsan, är chansen större att denna kunskap påverkar konsumentens val 
av produkt i butik. En studie gjord av Zepeda & Deal (2009, s. 701) visar att 
konsumenter som konsumerar ekologiska produkter till en hög nivå tar till sig mer 
information och besitter mer kunskap än de som endast konsumerar lite. De 
konsumenter som redan besitter hög kunskap söker gärna efter mer information medan 
de som inte köper ekologisk inte söker information alls. Zepeda & Deal (2009, s. 703) 
menar vidare på att det är just kunskap, information och vanor som påverkar 
konsumentens köp av ekologiska produkter. Vi författare menar på att om dagens 
konsumenter är intresserade av KRAV-märkta livsmedelsprodukter och dess innebörd 
för miljön och hälsan, kommer de lättare ta till sig ytterligare information och placera 
det i dess minne, vilket sedan kan komma att påverka konsumentens val av varumärke i 
butik. Detta menar vi författare är en utmaning för företag och som de bör anta för att 
öka konsumtionen av KRAV-märkta livsmedelsprodukter. Tidigare forskning visar 
även på att det är viktigt för företag att marknadsföra fördelarna med ekologisk 
konsumtion, detta då det skulle vara en bidragande faktor till ökad försäljning av 
ekologiska produkter (se exempelvis Vindigni et al., 2002, s. 625; Hughes, 2008, s. 42; 
Chan, 1999, s. 20-21). Vi författare anser att ökad kommunikation angående fördelar 
med KRAV-märkta livsmedelsprodukter behöver förmedlas från företagens sida för att 
öka konsumtion av KRAV-märkta livsmedelsprodukter hos de konsumenter som i 
dagsläget väljer att konsumera icke KRAV-märkta. Om konsumenter kontinuerligt blir 
utsatta för denna typ av information kommer informationen lättare placeras i 
konsumenternas långtidsminne och tas fram vid behov (Solomon et al., 2013, s. 274-
275; Martin et al., 2010, s. 292, 300). Långtidsminnet och dess funktion kommer att 
förklaras mer ingående i nedanstående avsnitt 4.4 The memory process.   
 
Idag har konsumenter som köper ekologiska livsmedel stor fokus på vad produkterna 
gör med deras egen hälsa och välmående, dock menar forskare att genom att informera 
mer angående fördelar för exempelvis djur, miljö och kvalitet skulle detta möjligtvis 
locka fler konsumenter att konsumera ”grönt” (Justin & Jyoti, 2012, s. 419). Amyx et al, 
(1994, refererad i Laroche et al., 2001, s. 505) menar att de konsumenter som besitter 
mer kunskap angående ekologiska produkter även är villiga att betala ett högre pris för 
denna typ av produkt. Detta är något som även styrks av Datta (2011, s. 124) som 
påvisar att konsumenter med en högre involvering och stora bekymmer för vår värld är 
mer benägna att betala ett högre pris för ekologiska produkter. Dock för att detta ska 
vara möjligt krävs det just att konsumenterna har kunskap. En studie av Tobler & 
Visschers (2011, s. 681) visar på att konsumenter inte besitter tillräckligt med stor 
kunskap angående hur deras livsmedelskonsumtion påverkar omgivningen och den 
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själv, och att de därmed inte förstår innebörden med att konsumera ekologiskt. 
Författarna menar vidare att det är av stor betydelse för företag att de behöver klargöra 
dessa fördelar i deras kommunikation med konsumenter och trycka på hur dess 
konsumtion påverkar omvärlden. Tobler & Visschers (2001, s. 674) menar även på att 
de undersökta konsumenterna i deras studie ansåg att deras konsumtion inte hade någon 
negativ påverkan på omvärlden vilket resulterade i att de inte ansåg ekologisk 
konsumtion vara nödvändigt, något författarna menar tyder på konsumenters brist på 
kunskap. Carrigan & Attalla (2001, s. 574-575) menar på att för att konsumenterna ska 
ta steget till att faktiskt följa sina attityder, det vill säga att faktiskt konsumera de 
ekologiska produkterna, behövs mer information om betydelsen av att konsumera 
ekologiska produkter och att denna information bör vara attraktiv för konsumenten så 
att denna tar informationen till sitt medvetande. Vi författare antar att detta styrker det 
faktum att det krävs mer kunskap hos konsumenterna och kunskap ligger till stor grund 
för att konsumenter ska välja att konsumera ekologiskt istället för konventionellt. Vi 
författare antar att med hjälp av mer effektiv kommunikation till konsumenterna 
kommer dess kunskap angående KRAV-märkningen förmodligen öka och senare 
påverka deras val av varumärke i butik.  
 

4.3.3 Olika typer av information 
Det är av stor betydelse att marknadsförare kommunicerar den information som de vill 
ge ut om dem själva samt deras produkter på ett effektivt sätt. Detta för att öka 
möjligheten att informationen uppmärksammas av dess konsumenter och att 
konsumenterna tar till sig informationen i deras medvetande och lagrar den i deras 
minne. För att informationen ska lagras i minnet är det nödvändigt att konsumenten 
anser informationen relevant (Solomon, 2009, s. 110). Vilket även vi författare anser är 
nödvändigt för marknadsförare att göra angående KRAV-märkta livsmedelsprodukter 
för att öka kunskapen om dess produkter hos konsumenterna. Resultatet av att 
konsumenter bevarar informationen i deras minne är att denna information kan tas fram 
vid nästkommande konsumtionstillfälle och att ett behov skapas av att just konsumera 
denna specifika produkt/märke (Solomon et al., 2013, s. 272-273). För att informationen 
ska lagras i konsumentens minne bör informationen, som nämns i avsnitt 4.4 The 
memory process, vara tilltalande för konsumenten och vara påverkande (Solomon, 
2009, s. 110). Studier visar att människan generellt blir mer påverkad av negativ 
information än positiv information och att människan tar till sig denna information till 
sitt minne (Herr et al., 1991, s. 460).  
 
”Emotion appeals” är en marknadsföringsstrategi marknadsförare kan använda för att 
skapa känslor hos konsumenterna genom den information de kommunicerar (De 
Pelsmacker et al., 2013, s. 219). Taute et al. (2011, s. 31) indikerar att det finns två olika 
former av ”emotion appeals”: ”negative appeals” och ”positive appeals”. Wheatley & 
Oshikawa (1970, s. 85) indikerar att de flesta marknadsförare kan använda ”positive 
appeals” eller ”negative appeals” i deras kommunikation och dess 
produkter/varumärken. ”Negative appeals” kan förklaras som den information 
marknadsförare använder för att skapa en frånstötande, ångestladdad och obekväm 
situation hos konsumenten och som konsumenten kan uppleva om denna väjer att inte 
konsumera den specifika utannonserande produkten/varumärke (Wheatley & Oshikawa, 
1970, s. 85). ”Negative appeals” kan uttrycka sig genom att marknadsförare använder 
sig av så kallade ”fear appeals” (skrämselmetoder) (De Pelsmacker et al., 2013, s. 225). 
”Fear appeals” innebär just att marknadsförare i sin kommunikation till konsument 
skapar rädsla, hot och ångest (Wheatley & Oshikawa, 1970, s. 85). Detta för att skapa 
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en medvetenhet hos konsumenten att om denna inte väljer att konsumera en specifik 
produkt/varumärke kommer denna utsättas för vissa negativa konsekvenser (se 
exempelvis Solomon, 2009, s. 334, De Pelsmacker et al., 2013, s. 225; Wheatley & 
Oshikawa, 1970, s. 85). Dock är det av betydelse av att den information marknadsförare 
kommunicerar ska ge en “lösning” på detta hot (Solomon, 2009, s. 334), exempelvis om 
konsumenten väljer att konsumera den utannonserade produkten/varumärke uppstår det 
inga negativa konsekvenser. ”Positive appeals” är istället då marknadsförare använder 
information i deras kommunikation till konsumenten som skapar positiva känslor och 
där marknadsförare trycker på önskvärda resultat som en konsekvens av att konsumera 
den utannonserade produkten/varumärket. (Wheatley & Oshikawa, 1970, s. 85) 
Marknadsförare kan exempelvis använda sig av humor, förhoppningar och lycka när de 
använder ”positive appeals” och där deras mål är att skapa positiva känslor hos 
konsumenterna (De Pelsmacker et al., 2013, s. 219; Hastings et al., 2004, s. 976). 
Forskare indikerar att användandet av ”negative appeals”, som kan skapa känslor som 
ångest och rädsla, möjliggör att marknadsförare kan ändra konsumenternas attityd 
gentemot den utannonserade produkten/varumärket, bilda kunskap samt ändra 
konsumenternas beteende gentemot den utannonserade produkter/varumärket (Wheatley 
& Oshikawa, 1970, s. 85-86). Orsaken till att en förändring i konsumentens beteende 
kan uppstå är med anledning av att om den rädsla och ångest som framkallas hos 
konsumenten är så stark att konsumenten väljer att ändra sitt beteende för att minska 
denna ångest och rädsla. Dock diskuterar forskarna att den information marknadsförare 
kommunicerar inte bör skapa allt för stor ångest och rädsla utan att det bör skapas till en 
måttlig grad (se exempelvis Wheatley & Oshikawa, 1970, s. 85-86; Solomon, 2009, s. 
334). En för start rädsla och ångestkänsla hos konsumenten har visat sig vara mindre 
effektiv, lika så det motsatta hållet, om rädsla och ångestkänslan är för låg hos 
konsumenten är den heller inte lika effektiv som en ”moderat” känsla (Wheatley & 
Oshikawa, 1970, s. 85-86). Vi författare drar parallellen att detta även gäller för positiv 
information, det vill säga för höga positiva känslor hos konsumenten eller för låga 
positiva känslor kan ses som mindre effektiv än om de positiva känslorna är ”moderat” 
(måttlig). 
 
Forskare påpekar att det alltid är en risk vid användandet av ångest och rädsla i 
marknadskommunikation, detta för rädsla och ångestkänslor är individuella där varje 
individ har olika nivåer för när de upplever dessa känslor (Wheatley & Oshikawa, 1970, 
s. 85-86). Wheatley & Oshikawa (1970, s. 86-87) indikerar att en individ som själv är 
ångestladdad tenderar att bli mer påverkad av ”positive appeals”. Detta för att den 
ångestladdade individen tenderar att “stänga ute” negativ information för att skydda sig 
själv och ”positive appeals”, som skapar en mer lugnande och positiv känsla, minskar 
deras redan befintliga ångest och oro. Jämförelsevis påpekar de att människor som har 
låg nivå av oro och ångest i sig själva svarar bättre till kommunikation som trycker på 
de negativa känslorna (Wheatley & Oshikawa, 1970, s. 86-87). Användandet av 
”negative appeals” och ”positive appeals” i företags marknadskommunikation har 
diskuterats bland olika forskare där forskare indikerar att de två metoderna kan vara 
effektiv om de används på rätt sätt, exempelvis att inte skapa för mycket ångestladdad 
kommunikation, och vid rätt tillfälle (se exempelvis Wheatley & Oshikawa, 1970, s. 85-
86). Hastings et al. (2004, s. 976) indikerar att ”negative appeals”, i form av ”fear 
appeals”, har visat sig vara effektiv i marknadskommunikation men de belyser att 
metoden kan ses vara mer effektiv “på papper” än vad den faktiskt är i den verkliga 
världen. Vidare menar de att marknadsförare bör vara försiktiga vid användandet av 
”negative appeals” (”fear appeals”) då denna metod i många fall kan anses vara oetiskt 
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då marknadsförare försöker manipulera sina konsumenter (Hastings et al., 2004, s. 972). 
Shiv et al. (1997, s. 285) menar att många konsumenter har en negativ attityd gentemot 
marknadsförares användande av ”negative appeals”. Hastings et al. (2004) menar att 
marknadsförare förslagsvis kan fråga sig om det är moraliskt rätt att promota 
information om att exempelvis rökning kan leda till konsumentens egen död, då denna 
information kan resultera i psykiska konsekvenser hos konsumenterna. Vidare menar de 
att det kan ses som fel att marknadsförare har rätt att “inkräkta” på en konsumentens 
privatliv, genom att exempelvis kommunicera information som kan skapa ångest och 
rädsla hos konsumenten (Hastings et al., 2004, s. 972). 
 
Mintz et al. (1999) diskuterar i deras studie den positiva effekten av marknadsförares 
användande av ”positive appeals”. Exempelvis gjorde “Health Canada” en anti-rök 
kampanj i Kanada där syftet var att få unga människor att sluta eller inte börja röka. 
Icke-rökare valdes ut för att spela in “hemmagjorda” videos där de förklarar fördelarna 
med att de inte röker. Kampanjen fick positiv respons av medborgarna och den valda 
strategin, att välja icke-rökare som gav en positiv bild av att inte röka, var tilltalande för 
det valda segmentet. Vidare visade studier att drygt 450 unga personer av totalt 600 
indikerade att kampanjen hade gett dem en tankeställare och att de förstod faran med 
rökning (Mintz et al., 1999). Detta anser vi författare kan vara en anledning till varför 
företag kan använda sig av ”positive appeals” i deras marknadskommunikation av 
ekologiska produkter, i detta fall KRAV-märkta livsmedelsprodukter. Dock bör studier 
göras för att säkerställa vilken form av appeal som är mest lämplig att använda vid 
kommunikation av KRAV-märkta livsmedelsprodukter, detta för att öka möjligheten att 
försäljningen av produkterna ökar. Vi författare anser att ekologiska 
livsmedelsprodukter, i detta fall KRAV-märkta livsmedelsprodukter, är produkter som 
anses vara sårbara. Produkten har en möjlighet att både trycka på de positiva känslorna 
hos konsumenten men även de negativ, detta då produkterna både kan marknadsföras 
som gynnsamma mot konsumenten själv och dess omgivning men den kan även 
marknadsföras som ett måste för att inte negativa konsekvenser av att inte konsumera 
dem ska uppstå. Exempelvis kan marknadsförare kommunicera ut budskapet att KRAV-
märkt gör konsumenten och dess omgivning frisk och lycklig. Marknadsförare kan även 
kommunicera, och trycka på de negativa känslorna genom att kommunicera budskapet 
att konsumerar konsumenten inte KRAV-märkt kommer den skada både den själv och 
dess omgivning.  
 

4.4 The memory process 
Människan lär sig ständigt nya saker och lärandet är en pågående process i vardagen. 
Människan blir påverkad av dess omgivning och tar till kunskap vid tillfällen även då 
dem inte är medveten om det (Martin et al., 2010, s. 305). Människan tar till sig 
kunskap via erfarenhet, upplevelser, studerande av dess omgivning, arbete etcetera. Den 
information som anses väsentlig för individen och som påverkar denna lagras sedan i 
minnet och bildar kunskap (Solomon, 2009, s. 116). Vilket vi författare drar parallellen 
att om konsumenter föredrar och anser att det är viktigt att konsumera KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter kommer informationen angående denna märkning, enligt den 
ovannämnda teorin, lättare lagras i minnet. Konsumentens minne är en process av 
information som lagras över tid för att sedan tas fram vid behov (Solomon, 2009, s. 116; 
Solomon et al., 2013, s. 272; Okano et al., 2000, s. 12403). Människans sätt att lagra 
information kan förklaras med hjälp av fyra steg: External inputs, encoding, storage och 
retreival, även kallat ”the memory process”, se figur 3.  
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Figur	  3	  "The	  memory	  Process"	  (Solomon	  et	  al.,	  2013,	  s.	  272).	  

Dessa fyra steg beskriver hur människans tar till sig information, hur informationen 
lagras och hur den sedan tas fram vid behov (Solomon et al., 2013, s. 272; Martin et al., 
2010, s. 292). Hur individen väljer att ta till sig informationen kommer påverka hur den 
lagras (Solomon et al., 2013, s. 272-273). Det är lättare för en individ att lagra 
information som har en koppling till något liknande som redan lagrats i minnet eller 
något av intresse (Solomon, 2009, s. 138). The memory process första steg innefattar 
external inputs, det vill säga individens påverkan av dess externa miljö (Solomon et al., 
2013, s. 272-273). En individ påverkas och skapar ny kunskap genom att studera dess 
omgivning och ta till sig av intryck. Beroende på hur individen väljer att agera på den 
information de utsätts för kommer denna information antingen lagras i individens minne 
eller förkastas (Solomon et al., 2013, s. 272-273). När information placeras i individens 
medvetande i steg nummer två, encoding, påverkas lagringen av förutfattade meningar, 
allmän kunskap och informationens betydelse för individen personligen, även kallat 
episodic memory och semantic memory (Manns et al., 2003, s. 127; Solomon et al., 
2013, s. 273). Episodic memory refererar till minnen människan har med personlig 
betydelse, någonting som är viktigt för individen (Solomon et al., 2013, s. 273; Clayton 
et al., 2007, s. 189; Martin et al., 2010, s. 304). Semantic memory refererar till minnen 
av någonting individen lärt sig och upprepat ett antal gånger inom exempelvis skola och 
arbete. Dessa minnen är något som lagras i dess långtidsminne, vilket förklaras mer 
ingående nedan (Solomon et al., 2013, s. 273; Martin et al., 2010, s. 304). Enligt 
Solomon et al. (2013, s. 273) finns det olika sätt för en individ att ta till sig information 
och lagra den i minnet men för att detta ska ske är det av stor vikt att människan visar 
intresse gentemot informationen och uppmärksammar den. Om informationen är viktig 
och betydelsefull för individen som utsätts för den, skapas en stor motivation att lagra 
den och lägga den på minnet (Solomon et al., 2013, s. 273). Med detta menar vi 
författare att om konsumenten har stort intresse för KRAV-märkta livsmedelsprodukter 
och dess förebyggande egenskaper kommer deras motivation att lägga det på minnet 
öka.  
 
Solomon et al. (2013, s. 273-274) indikerar att det finns olika sätt för hur konsumenten 
tar till sig intryck och information och hur detta sedan väljer att lagras eller inte lagras i 
minnet. Detta påverkas av tre olika former av minne: sensory memory, short-term 
memory och long-term memory. Dessa minnen påverkas av människans intresse av den 
information de blir utsatta för vid ett specifikt tillfälle. Sensory memory påverkas av 
människan fem sinnen; känsel, hörsel, lukt, syn samt smak. Denna form av minne varar 
endast några få sekunder hos konsumenten och i vissa situationer uppmärksammas det 
specifika objektet inte alls medan det i vissa situationer endast uppmärksammas under 
en viss tidsintervall innan det försvinner. Om konsumenten däremot väljer att agera på 
det uppmärksammade objektet och undersöka det närmre, har informationen senare en 
möjlighet att gå från sensory memory till short-term memory, konsumentens 
korttidsminne. I korttidsminnet lagras informationen under en länge tidsperiod på 
ungefär 20 sekunder i jämförelse med sensory memory som endast varar i mindre än 
fem sekunder. Hjärnkapaciteten i korttidsminnet är även begränsad där konsumenten 
endast kan ta del av ett visst antal inputs, jämförelsevis med sensory memory där 
konsumentens hjärnkapacitet är betydligt större. Konsumentens korttidsminne jämförs 
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med arbetsminnet där individen endast hanterar den information som behandla för 
tillfället (Solomon et al., 2013, s. 273-274). För att ett minne som lagrats i 
korttidsminnet senare ska placeras i konsumentens long-term memory, långtidsminnet, 
bör informationen upprepas (Solomon et al., 2013, s. 274-275; Martin et al., 2010, s. 
292, 300). Det kan vara att individen exempelvis testar ett märke eller en produkt ett 
antal gånger och sedan skapar en uppfattning om det, eller att viss information upprepas 
kontinuerligt under en viss period. När detta gjorts ett antal gånger ökar sannolikheten 
att denna information kommer lagras i långtidsminnet och tas sedan fram vid behov 
(Solomon et al., 2013, s. 274-275; Martin et al., 2010, s. 292, 300). När informationen 
sedan gått igenom encoding stadiet kommer den att lagras i vårt minne och bli en del av 
den kunskap konsumenten bär med sig och som sedan tas fram vid behov. Lagringen 
sker i individens tredje steg, storage för att sedan tas fram i dess fjärde steg, retreival, 
när behovet uppstår (Solomon et al., 2013, s. 272). 
 
Sammanfattningsvis, ju mer en individ tar till sig av information och sedan agerar på 
det, desto större sannolikhet är det att informationen lagras i långtidsminnet och 
”omvandlas” till kunskap (Ashcraft, 2006, s. 211). Långtidsminnet är den permanenta 
och slutgiltiga förvaringen av information, erfarenhet och kunskap konsumenten skapat 
och tagit till sig genom livet och det människor förlitar sig på i vardagen (Ashcraft, 
2006, s. 211; Stokes et al., 2012, s. 360). Hur informationen lagras i konsumentens 
långtidsminne har även att göra med intresset individen har för den specifika 
informationen. Desto mer uppmärksam och intresserad individen är, desto större 
sannolikhet att individen agerar på informationen och att den läggas på minnet 
(Solomon et al., 2013, s. 272, 276). 
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5. PRAKTISK METOD 
Med detta kapitel ämnar vi författare att redogöra för vår praktiska metod. Vi inleder 
kapitlet med en presentation av den undersökningsdesign och forskningsstrategi vi valt 
för denna studie. Vidare kommer vi författare presentera det urval vi valt samt 
redogöra utformningen och innehållet av den enkät vi använt för att genomföra 
undersökningen. Därefter avslutar vi med en redogörelse av bortfall av respondenter 
samt hur vi bearbetat det insamlade data.   
  

5.1  Undersökningsdesign och Forskningsstrategi  
Under kapitel 3.4 forskningsstrategi diskuterar vi författare att den valda strategin för 
denna uppsats är en kvantitativ forskningsstrategi. Syftet med studien är att se om det 
attitydgap som tidigare forskare identifierat gällande konsumtion av ekologiska 
produkter kan vara en konsekvens av informations- och kunskapsbrist hos 
konsumenterna. Vi författare ämnar därmed studera om det råder en informations- och 
kunskapsbrist hos svenska konsumenter gällande KRAV-märkta livsmedelsprodukter. Vi 
författare ämnar samtidigt studera vilken form av information, negativ eller positiv, 
svenska konsumenter i högre grad blir mer påverkade av gällande KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter. Anledningen till den valda forskningsstrategin är att vi författare 
ämnar beskriva och förklara det valda syftet och för att möjliggöra detta ansåg vi att ett 
relativt stort urval var nödvändigt. Ett stort urval möjliggör för oss att enklare 
generalisera det svar som studien ämnar få fram vilket är en fördel för att kunna ge ett 
teoretisk samt praktiskt bidrag. Enligt (Ejvegård, 1996, s. 50-51) hanteras ett större 
urval, eller ett flertal respondenter som det även benämns, enklast av en kvantitativ 
forskningsstrategi. Holme & Solvang (1997, s. 172) diskuterar att det finns ett flertal 
olika metoder för att samla in data för en kvantitativ undersökning, exempelvis genom 
enkäter, observationer, experiment samt källanalys. Vi författare ansåg att en 
observation av konsumenten skulle skapa missvisande resultat då det är svårt att 
observera en konsuments kunskap och av samma anledning valde vi även att förkasta 
insamling av data via ett eventuellt experiment. Källanalys används inte av den 
anledningen att vi valt att utföra en studie där vi testar tidigare forskning och hur den 
överensstämmer med verkligheten, och därmed utgår vi inte endast från tidigare 
forskning. För denna studie har vi därmed valt att använda oss av enkäter, vilket Holme 
& Solvang (1997, s. 173) benämner är den vanligaste metod att använda sig av när en 
studie ämnar ha en kvantitativ strategi. Genom enkäter ansåg vi författare att vi skulle få 
tillgång till mest tillförlitliga svar där studiens syfte och problemformulering låg i 
åtanke. Vi författare har även för denna studie valt att ha en positivistisk kunskapssyn 
där Bryman (2011, s. 30) indikerar att författarna ska ha en vetskap som är objektiv och 
värderingsfri. Denna argumentation är även en bakgrund till varför vi valt att genomföra 
en enkätundersökning då denna metod möjliggör för oss författare att ha ett mer 
objektivt perspektiv och där exempelvis ”intervjueffekter” minimeras, det vill säga där 
författaren har en större möjlighet att påverka respondenterna och där svaren kan bli 
mindre sanningsenliga. Genom enkäter anser vi författare att vi i större grad kan lämna 
våra egna värderingar utanför enkäten och där vår möjlighet att påverka respondenterna 
minskar då vi inte direkt för en personlig konversation med dem. Vi författare är dock 
medvetna om att enkätfrågorna kan vara påverkade av våra egna värderingar och åsikter 
i konstruktionen. Dock har vi författare försökt hålla oss så neutrala och värderingsfria 
som möjligt och därför anser vi författare att användandet av enkäter är en lämplig 
metod att använda för att få en mer objektiv form av kunskap.  
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Dahmström (2005, s. 76-77) indikerar att det finns ett flertal olika typer av enkäter; 
webbenkäter, postenkät, gruppenkäter och besöksenkäter. Dahmström (2011, s. 16-17) 
antyder även att enkätundersökning är en lämplig metod att använda sig av då författare 
vill undersöka verkligheten utifrån teori som redan är befintlig. Nackdelen med att 
använda sig av enkäter är att svaren som tas fram blir relativt ”ytliga”, i jämförelse med 
exempelvis intervjuer som är den vanligaste metoden att använda sig av vid 
användandet av en kvalitativ strategi. Dock anser vi författare att denna metod var mest 
lämpad då, som tidigare nämnt, svaren blir mer generaliserbara vilket är en fördel för 
det syfte denna studie har. Fördelen med enkäter är även att alla respondenter får samma 
frågor vilket resulterar i att det blir enklare att jämföra de svar som tas fram, samt att 
kartlägga om det finns samband mellan respondenterna (Jacobsen, 2002 s. 146), 
exempelvis att en viss åldersgrupp eller könsgrupp tenderar att svara likartat. Det är 
även fördelaktigt med enkäter då de möjliggör för oss författare att de data som samlats 
in kan behandlas statistiskt och därmed kan mer avancerade analyser göras, exempelvis 
genom att använda statistiskt analysprogram såsom SPSS. Genom statistiska 
dataanalyser kan vi författare exempelvis säkerhetskälla eventuella gruppskillnader och 
om samband mellan variabler är statistiskt signifikanta eller om de är utgjorda av 
slumpen.  

5.2 Urval och urvalsteknik 
Vid en studie ska forskningsresultaten från eventuella enkäter vara så generaliserbara 
som möjligt. Med detta menas att vid eventuellt studerande av en grupp människor ska 
resultaten från deras svar sedan kunna generaliseras till andra människor som inte varit 
en del av gruppen. Att generalisera populationen är något Johansson & Lindfors (1993, 
s. 92) beskriver som vanligt förekommande inom just en positivistisk kunskapssyn med 
ett deduktivt angreppssätt, vilket är passande för vår studie. När en generalisering av 
populationen sker görs detta genom ett stickprov, en urvalsundersökning, av 
populationen för att sedan kunna generalisera deras svar till resterande del av 
populationen. Detta görs då det är nästintill omöjligt att undersöka en hel population 
(Johannessen & Tufte, 2003, s. 133; Patel & Davidson, 2003, s. 109-110). Population, 
som Dahmström (2005, s. 55) beskriver som målpopulation, innefattar alla respondenter 
passande för den specifika studien (Johannessen & Tufte, 2003, s. 132), exempelvis vid 
en undersökning av sjuksköterskor i Sverige innefattar studiens målpopulation alla 
sjuksköterskor i Sverige. Holme & Solvang (1997, s. 182) samt Johansson Lindfors 
(1993, s. 92) påpekar att en undersökning där det behövs respons från hela 
målpopulationen skulle vara dyrt och tidskrävande. Istället väljer forskare oftast att göra 
en urvalsundersökning, något som är vanligt förekommande inom just kvantitativa 
studier (Bryman & Bell, 2013, s. 189). Bryman & Bell (2013, s. 190) indikerar att det 
finns två typer av urvalsmetoder; sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. 
Sannolikhetsurval görs på slumpmässiga grunder där det innebär att hela populationen 
har lika stor chans att bli vald för att delta i undersökningen.  Johansson Lindfors (1993, 
s. 93) menar även att vid ett eventuellt sannolikhetsurval ska alla inom målpopulationen 
ha möjlighet att vara respondent. Detta skulle innebära att vi i denna studie skulle 
behöva kontaktuppgifter till alla konsumenter över 18 år inom Sveriges befolkning, 
något det inte finns möjlighet, resurser eller tid till för att genomföra. Enligt Dahlström 
(2005, s. 76) är det vanligast vid ett sannolikhetsurval att distribuera enkäter genom post 
eller fylla i enkäter via internet för att på detta sätt slumpmässigt välja ut personer inom 
populationen. Detta menar Dahmström (2005, s. 77) kan vara ett tidskrävande alternativ 
och att studien kan bli lidande då inte tillräckligt många respondenter besvarar och 
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återkommer, något vi författare anser inte skulle vara passande inom vår tidsram. 
Bryman & Bell (2013, s. 190, 240) indikerar att ett icke-sannolikhetsurval innebär att 
vissa enheter i populationen har större chans att få delta i undersökningen. 
Bekvämlighetsurval är en typ av icke-sannolikhetsurval och innebär att respondenterna 
som blir tillfrågade att delta blir tillfrågade för att de för tillfället råkar finnas 
tillgängliga (Bryman & Bell, 2013, s. 190, 204). Holme & Solvang (1997, s. 183) 
indikerar att ett bekvämlighetsurval inte alltid är ett representativt urval då de kan leda 
till missledande slutsatser angående populationen som helhet. Detta med tanke på att 
författaren kan utgå från olika demografiska variabler för att skapa tydligare resultat 
anpassat till studien (Holme & Solvang, 1997, s. 183). Bryman (2011, s. 190-191) 
indikerar att en kompromiss bör göras för att se hur många respondenter det är möjligt 
att ta med i undersökningen, detta på grund av exempelvis tidsbegränsningar och 
kostnader. Vidare menar Bryman (2011) att desto större urval desto högre trovärdighet 
blir det i studien. 

Den målpopulation vi författare valt att undersöka i denna studie innefattar konsumenter 
i åldern 18 år och upp. Vi författare ansåg att respondenter under 18 år inte var aktuella 
för studien då dessa individer i regel inte är dem som står för hushållets dagliga 
livsmedelsinköp och är därmed vanligtvis inte insatta i vilka produkter som konsumeras 
till hushållet. Då vi författare inte har möjlighet att tillfråga alla Sveriges konsumenter 
behövde vi göra ett stickprov av målpopulationen, det vill säga välja ut ett antal 
konsumenter. Genom dessa stickprov kan vi författare generalisera målpopulationen för 
de demografiska variablerna vi använt i enkäten (kön, ålder och var i Sverige 
respondenterna är bosatta). Vidare har vi författare till denna studie valt att göra ett 
icke-sannolikhetsurval med anledning av att sannolikhetsurval vore för tidskrävande 
och passade inte in i den tidsram vi har till vårt förfogande. På grund av den 
tidskrävande procedur som en datainsamling innefattar ansågs det mest lämpligt för vår 
studie att tillämpa ett icke-sannolikhetsurval där vi författare själva valt vilka 
respondenter som ska besvara vår enkät, även kallat ett bekvämlighetsurval. I detta fall 
har vi författare själva valt var enkäten ska besvaras och ungefär vilka respondenterna 
ska vara. Då vi författare valt att få tag i respondenter i närheten av Maxi ICA 
Stormarknad samt via sociala medier och e-post, vilket diskuteras vidare i avsnitt 5.4 
Distribution av enkät, anser vi att alla dessa respondenter ingår i studiens syfte och den 
målpopulation vi ämnar undersöka, detta med anledning av att alla är konsumenter. 
Genom denna argumentation anser vi författare inte att olika demografiska faktorer 
kommer påverka vårt val av respondent och att det därmed inte spelar någon roll vilken 
respondent som väljs, vilket vi anser gör att ett bekvämlighetsurval i denna studie inte 
verkar medföra några större risker för resultatets generaliserbarhet. Med den 
tidsbegränsning vi författare har för denna studie har vi valt att undersöka ungefärliga 
200 respondenter. Dessa ungefärliga 200 svar ger oss möjlighet till eventuella bortfall 
men ändå ha tillräckligt många kvar för att styrka studiens resultat. 

5.3 Utformning av enkät 
Johansson Lindfors (1993, s. 111) indikerar att konstruktionen av enkäten är av stor 
betydelse med anledning av att de empiriska iakttagelserna görs genom de valda 
frågorna. Vidare menar författaren att de teoretiska begreppen ska översättas till 
operationella begrepp som i sin tur kan undersöka verkligheten (Johansson Lindfors, 
1993, s. 111-112). De frågor vi författare valt att använda i enkäten är inspirerad av 
tidigare forskning och studier, se bilaga 1 och 2. I denna studie är det tidigare forskning 



	   43	  

och teorier som använts som bas för enkätfrågornas utformning. För att möjliggöra att 
studera dessa teorier i verkligheten, exempelvis för att studera konsumenternas kunskap, 
har vi författare valt att använda specifik information från exempelvis KRAVs hemsida. 
Informationen från exempelvis KRAVs hemsida används för att utforma specifika 
frågor som i sin tur mäter om det exempelvis råder kunskapsbrist etcetera. Vi författare 
anser att det är nödvändigt att använda specifik information om KRAV för att 
möjliggöra att mäta respondenternas kunskap. Dock som ovan nämnt är grunden till 
enkätfrågorna baserad på teori men för att möjliggöra att studera dessa är det 
nödvändigt att använda specifik information om KRAV.   Det är nödvändigt att använda 
befintlig information tagen från ”verkligheten” för att möjliggöra att studera hur teori 
förhåller sig till verkligheten.  

Johannson Lindfors (1993, s. 113) rekommenderar att de enkätfrågor som är med i 
enkäten ska vara enkla att förstå och välformulerade. Detta är något vi författare tagit i 
beaktning i vår studie och vi har i största möjliga mån skapat enkla frågor, vilket vi 
möjliggjorde genom att genomföra en pilotstudie, som nämns i avsnitt 5.3.3 Pilotstudie. 
Vi författare har även undvikit att ett enskilt påstående/enkätfråga ska inrymma flera 
frågor/påståenden, vilket även är en rekommendation som Johansson Lindfors (1993, s. 
113) ger. Bryman & Bell (2011, s. 245-246) indikerar att data som samlas in genom 
enkäterna är enklast att bearbeta om de valda frågorna är stängda, detta minimerar 
risken att respondenterna själva väljer att besvara med egna åsikter och värderingar 
vilket kan vara svårt att hantera och bearbeta. Detta är något som vi författare tagit i 
beaktning där vi endast har stängda enkätfrågor med i vår enkät. Trots detta, som nämns 
i avsnitt 5.6 Internt och externt bortfall, valde en respondent att besvara en 
rankningsfråga med egna kommentarer vilket därmed räknades som ett internt bortfall. 
Anledningen till att denna respondent kunnat svara med en egen kommentar var för att 
det fanns utrymme till detta och att enkäten inte var ”låst” för att endast använda siffror. 
Vi författare är dock medvetna om att ett flertal av de enkätfrågor vi valt att använda i 
enkäten möjligtvis skulle kunna vara öppna, där respondenterna själva fick ge 
kommentarer, men vi ansåg att detta skulle kunna riskera att enkätfrågorna var svåra att 
bearbeta och där svaren inte skulle ge denna studie något väsentligt.   

Vår enkät introduceras med en presentation om vilka vi författare är och vad vi ämnar 
med denna studie. Vi benämner även för respondenterna att enkäten är ett valfritt 
deltagande och att de när som helst får avsluta sitt deltagande. Detta för att ge en 
trygghet för respondenterna och att de inte ska känna sig tvingade till att delta. Vi har 
även valt att belysa på betydelsen att de svar respondenterna ger är så ärliga som 
möjligt, detta för att öka undersökningens kvalitet och trovärdighet. Anledningen till 
varför vi författare valde att betona betydelsen av ärlighet är då vi anser att exempelvis 
kunskap är en egenskap som kan anses vara relativt känslig att mäta där respondenter 
ofta indikerar på att dem kan mer än vad de faktiskt kan. Vidare i presentationen 
benämner vi författare att användandet av detta insamlade data enbart kommer att 
användas i vårt examensarbete och att respondenternas svar kommer behandlas 
konfidentiellt och med anonymitet. Denna introduktionstext, med exempelvis 
upplysning om syftet med undersökning och att respondenternas svar behandlas med 
anonymitet, rekommenderar Johansson Lindfors (1993, s. 113) att en enkät bör 
innehålla. Vidare menar Johansson Lindfors (1993, s. 113) att en författare även bör 
motivera respondenter att delta i undersökningen. Då vi utförde pilotstudien fick vi 
några förfrågningar om att de undersökta respondenterna ville ta del av de korrekta 
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”svaren” på de frågor där respondenterna skulle avgöra huruvida ett påstående stämde 
eller inte stämde. Detta bidrog till att vi i huvudstudien valde att informera 
respondenterna att de genom sitt deltagande även blev erbjuden ett ”informationsblad” 
med de korrekta svaren efter deltagande. Detta visade sig vara uppskattat hos 
respondenterna och genom informationsbladet anser vi författare även att vi bidrog till 
möjligheten att ytterligare öka kunskapen om KRAV-märkta livsmedelsprodukter hos 
de undersökta respondenterna. 

Johansson Lindfors (1993, s. 112) benämner att de inledande frågorna i en enkät bör 
vara ”mjuka” och bör ses som uppvärmningsfrågor innan de mer ”känsliga” frågorna 
blir aktuella. Detta har vi författare tagit i beaktning i vår enkätutformning och vi har 
därmed startat med sakfrågor efter den inledande texten. Sakfrågorna innehöll 
demografiska bakgrundsvariabler såsom respondentens kön, ålder och i vilken landsdel 
i Sverige de är bosatta (Ejlertsson, 2005, s. 86-87). Anledningen till varför vi författare 
valde att ta del av dessa sakfrågor var exempelvis på grund av att vi i analysen 
eventuellt kan se skillnader mellan dessa olika demografiska variabler. Ytterligare en 
anledning till varför vi författare valde att använda dessa sakfrågor i början av enkäten 
var med anledning av deras ”lätthet”. Sakfrågorna anses lätta att besvarar vilket vi 
författare anar kan vara en motiverande faktor till att vidare besvara enkäten. 

Enkätfrågorna är som ovan nämnt inspirerad av tidigare forskning och studier, se bilaga 
1 samt bilaga 2. Genom att ta del av tidigare forskning och studier har vi författare 
formulerat frågor som möjliggör att ”ge svar” på vad tidigare forskning och studier 
visat, samt för att möjliggöra att besvara denna studies problemformulering och syfte. 
Vi författare valde att dela upp enkätfrågorna kring två teman: kunskap (generell och 
faktisk) och information. Detta för att göra det mer tydligt för respondenterna att svara 
då frågor från varje tema var ”samlat” på ett och samma ställe. 

Tema 1 inleddes med frågor angående respondenternas generella kunskap om KRAV, 
exempelvis om de känner igen KRAV-symbolen samt vad de förknippar symbolen med. 
Vidare frågor inom samma tema berörde respondenternas faktiska kunskap om KRAV 
och dess innebörd. Exempelvis för att säkerställa respondenternas faktiska kunskap om 
KRAV-märkta livsmedelsprodukter har vi författare formulerat påståenden som är 
baserad på fakta från KRAVs hemsida. Trots rekommendationer från exempelvis 
Johansson Lindfors (1993, s. 113) om att enkätfrågor inte bör innehålla negationer 
ansåg vi författare att det var nödvändigt att i vissa enskilda fall använda negationer för 
att möjliggöra att mäta respondenternas kunskap, som nämns i avsnitt 5.3.3 pilotstudie. 
Vi valde att exempelvis ge respondenterna ett flertal påståenden om KRAV där 
respondenterna fick välja om påståendet stämmer eller inte stämmer. Vi författare är 
medvetna om att dessa enkätfrågor kunde besvaras med gissningar vilket kunnat ge 
mindre trovärdiga resultat. Exempelvis kan respondenterna gissa sig fram till om ett 
påstående ”stämmer” eller ”stämmer inte”. För att minska denna ovisshet valde vi 
författare att ha en likertskala efter varje påstående där respondenterna fick gradera, 
mellan 1-5, hur säkra de var på att deras svar ”stämmer” eller ”stämmer inte”. Detta 
anser vi författare ökade möjligheten att få mer trovärdiga svar och se konsumenternas 
faktiska kunskap. Det är alltså denna graderingskala, tillsammans med om de besvarat 
påståendet korrekt eller inte, vi kommer att använda för att bedöma respondenternas 
faktiska kunskap. Likertskalan på frågorna angående respondenternas faktiska kunskap, 
frågorna 11, 15-18, innehar skalan 1-5, där 1 = inte alls säker, 2 = Osäker, 3 = Måttligt, 
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4 = Säker och 5 = Väldigt säker. Om respondenterna exempelvis markerar en 3:a 
betyder detta att de är ”måttligt” säkra på att deras svar varit korrekt. Vid insamling av 
respondenternas enkätsvar kommer vi författare sedan ta fram ett genomsnittligt 
medelvärde utifrån deras valda gradering på frågorna 11, 15-18 som sedan kommer 
ligga till grund för respondenternas faktiska kunskap om KRAV. Anledningen till 
varför vi författare väljer att basera respondenternas faktiska kunskap på deras valda 
gradering i kombination med deras korrekta eller felaktiga svar är med anledning av att 
vi författare anser att det annars kan vara för enkelt att gissa sig fram till det korrekta 
alternativet. Genom att respondenterna nu även får gradera hur säkra de är på sina svar 
kan vi författare urskilja om respondenterna faktiskt besitter kunskap eller om det råder 
en osäkerhet kring svaret. Om en respondent exempelvis markerar en 3:a, trots korrekt 
svar, kommer vi författare tolka detta som att respondenterna har svarat korrekt men 
ändå inte är 100 procent säkra och därmed endast besitter ”måttlig” kunskap, vilket 
därmed tyder på viss osäkerhet och okunskap. Vi tolkar det som att om respondenterna 
verkligen kan och besitter kunskap kommer dessa individer kryssa för en 5:a. Det vill 
säga, likertskalan kommer hjälpa oss att bedöma respondenternas faktiska kunskap där 
vi kan urskilja hur säkra respondenterna är på deras valda svar på den specifika frågan. 
Vi författare anser att detta ger ett mer trovärdigt resultat för studien än om vi enbart 
hade förhållit oss till att mäta kunskapen genom deras svar på om påståendet ”stämmer” 
eller ”inte stämmer”. 

Tema 2 inleddes med att ta del av respondenternas åsikter kring om de anser företag 
kommunicerar innebörden av att konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter 
tillräckligt samt om respondenterna generellt anser sig själva i högre grad bli mer 
påverkade av negativ information än positiv information. Vidare i enkätfråga 21 och 22, 
valde vi författare att använda fyra påståenden som är inspirerad av bland annat 
Wheatley & Oshikawa (1970), se bilaga 1. Dessa forskare påpekar att ”extrem” negativ 
information visats sig vara mindre effektiv än ”moderat” negativ information samt att 
negativ information generellt har visat sig, i vissa situationer, vara mer effektiv än 
positiv information, med förutsättning att den negativa informationen används på rätt 
sätt. För att se om det finns någon skillnad mellan hur respondenterna blir påverkade av 
”extrem” negativ information och ”moderat” negativ information har vi författare valt 
att basera två av dessa påståenden på en ”extrem” negativ information och en ”moderat” 
negativ information. För att sedan se om det även finns någon skillnad mellan hur 
respondenterna blir påverkad av ”extrem” positiv information och ”moderat” positiv 
information har vi författare även valt att utforma två av dessa påståenden med en 
”extrem” positiv information och en ”moderat” positiv information. Vi författare valde 
därmed att utforma påståenden där påstående a) representerar ”extrem” negativ 
information, påstående c) representerar ”extrem” positiv information, påstående d) 
representerar ”moderat” negativ information och b) representerar ”moderat” positiv 
information.  Anledningen till varför vi författare valde att ta del av denna information 
är då vi ansåg det vara nödvändigt för att besvara hypotes 3 och 4 där vi författare vill 
försäkra oss om konsumenter i högre grad blir mer påverkade av ”moderat” information 
än ”extrem” information samt om dem i större grad blir mer påverkade av ”negativ” 
information än ”positiv” information.  

Några av de frågor vi författare valt att ta med i denna enkät var relativt ”krävande”, det 
vill säga frågorna tog tid att besvara. Detta resulterade i att vi författare valde att inte ha 
med för många frågor i enkäten. För långa enkäter kan enligt Johansson Lindfors (1993, 
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s. 112) resultera i att respondenterna tröttnar och besvarar enkäten utan engagemang. 
Vilket hade kunnat resultera i att undersökningen saknat trovärdighet och kvalitet samt 
möjligtvis ge onödiga bortfall. För att säkerställa att enkäten inte ansågs vara för lång 
ställde vi frågor under pilotstudien angående hur lång tid enkäten tog att besvara samt 
om respondenterna ansåg frågorna och enkäten som helhet vara för krävande. Vår 
önskan var att enkäten inte skulle ta mer än fem till tio minuter att besvara, vilket den 
genom pilotstudien visades inte göra.	  

5.3.1 Forskningsetik  
Vid utformning av en enkät är det viktigt att forma enkäten utifrån vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer som fokuserar till att skydda enskilda individer från att 
utsättas för eventuella kränkningar och förödmjukelse. Dessa principer innefattar: 
Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Johannessen & Tufte, 2003, s. 61; Eljertsson, 2005, s. 29-30). Informationskravet 
trycker på vikten av att förmedla informationen kring den studie som ska undersökas. 
Det är av vikt att förklara studiens syfte för respondenten samt att det är frivilligt att 
delta i undersökningen (Johannessen & Tufte, 2003, s. 62; Eljersson, 2005, s. 29). Vi 
författare inledde enkäten till denna studie med en beskrivning av studiens syfte och 
dess innebörd. Vi författare förklarar även tydligt att deltagandet är frivilligt. 
Samtyckeskravet innefattar att respondenterna själva får bestämma om de vill delta eller 
avstå. Genom att svara på enkäten och återlämna den till studiens forskare samtycker 
respondenten att medverka (Johannessen & Tufte, 2003, s. 62; Eljertsson, 2005, s. 29-
30). I instruktionerna till enkäten har vi författare tydligt förklarat för respondenterna att 
om de väljer att besvara enkäten och lämna in den samtycker de till att deras svar 
används till studiens syfte. Konfidentialitetskravet syftar till att respondenternas svar ska 
hållas konfidentiellt och att respondenternas eventuella personuppgifter ska lagras på ett 
säkert sätt där obehöriga inte har tillträde (Johannessen & Tufte, 2003, s. 62; Eljertsson 
2005, s. 30). Författarna till denna studie har dock inte ställt frågor angående personens 
personliga uppgifter såsom adress och personnummer vilket skapar en säkerhet för 
respondenterna att deras svar kommer hanteras anonymt och inte kunna kopplas ihop 
med en enskild individ. Nyttjandekravet innebär att vi författare endast använder 
respondenternas uppgifter till denna studie och utesluter uppgifterna ur andra 
sammanhang (Johannessen & Tufte, 2003, s. 61; Eljertsson, 2005, s. 30). Vi författare 
förklarar tydligt i inledningen av enkäten, samt på platsen där enkäten besvaras, att 
deras eventuella svar endast kommer att användas till studiens syfte och utesluts ur 
andra ändamål.   

Även då dessa ovanstående principer anses aktuella för studien har Vetenskapsrådet 
(2011) bytt ut några principer och ersatt dem med fyra nya, vilka innefattar; Sekretess, 
Tystnadsplikt, Anonymitet och konfidentialitet. Dessa fyra ingår även i de fyra 
principerna beskrivna ovan, dock har vi författare valt att även förklara dessa för att 
skapa en tydligare bild av den forskningsetik vi valt att ta del av. Med sekretess menas 
att sekretess av handling kan ske om de faller under en specifik paragraf, offentlighets – 
och sekretesslagen. Inom denna paragraf ingår regel om sekretess mot en enskild 
individ och dess svar inom forskning (Vetenskapsrådet, 2011). Vilket menas med att vi 
författare ska hålla enkäterna undanlagda och inte offentliga för allmänheten 
(Vetenskapsrådet, 2011). Denna studie uppfyller detta krav genom att vi inte 
offentliggör personlig data samt att vi författare kommer att undersöka generella 
gruppskillnader och inte specifik individuell data.  Tystnadsplikt är något som 
automatiskt följer med vid sekretess av dokument. Tystnadsplikt innebär att vi författare 
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inte får lov att diskutera våra respondenters svar offentligt där oberoende individer kan 
ta del av dess svar (Vetenskapsrådet, 2011). I detta fall uppstår samma lösning som i 
föregående då vi författare kommer att publicera studien efter att den färdigställts, dock 
inte så att våra resultat kan kopplas till en personlig individ. Studiens resultat kommer 
att publiceras när det har färdigställts och i detta fall är det omöjligt för obehöriga att 
veta vilken respondent som sagt vad. Anonymitet innebär att respondenten ska ha 
möjlighet att svara anonymt och att vi författare inte kommer kunna utgöra vilken 
respondent som angivit ett specifikt svar (Vetenskapsrådet, 2011). Detta är något vi 
författare tagit del av då respondenterna inte behöver besvara eventuella personliga 
frågor som kan kopplas tillbaka till en specifik individ. Konfidentialitet innefattar, 
precis som ovan nämnt, att respondenternas svar ska hållas konfidentiellt och syftar till 
att skydda respondenternas integritet och där vi författare inte ställer frågor som kan 
inkräkta på en individs privatliv (Vetenskapsrådet, 2011).  

5.3.2 Pilotstudie  
Som nämnt i avsnitt 3.4 forskningsstrategi har vi författare valt att genomföra en 
pilotstudie inför denna studie. Patel & Davidson (2003, s. 58) menar att författare kan 
använda sig av en pilotstudie då de vill testa en teknik eller ett specifikt upplägg av en 
enkät. Detta innebär att den slutgiltiga huvudenkäten kan testas i ”förväg” där 
pilotstudien genomförs på en liten grupp av individer, individer som är relevanta för det 
specifika ämnesområdet och där de anses väsentligt. Genom att genomföra en 
pilotstudie menar Holme & Solvang (1997, s. 81) att huvudenkäten blir mer trovärdig 
och relevant. Detta då pilotstudien kan ”testa” enkäten på de valda 
undersökningspersonerna och se hur de förhåller sig till de utvalda enkätfrågorna. Detta 
kan resultera i att författarna kan upptäcka brister i enkäten, exempelvis missvisande 
formuleringar eller andra felaktigheter. De kan även upptäcka om frågor är oförstådda, 
vilket i sin tur kan leda till onödigt bortfall. Genom att genomföra en pilotstudie 
minimeras de risker som finns när författarna använder sig av en kvantitativ 
forskningsstrategi (Holme & Solvang (1997, s. 81). Som diskuterats i avsnitt 3.4 
forskningsstrategi är nackdelen med enkäter att den information som samlats in och de 
frågor som valts att ha med i enkäten inte alltid är relevanta för den specifika 
frågeställningen studien har. Upptäcks detta när den slutgiltiga huvudenkäten 
diskuterats ut till den valda undersökningsgruppen menar Holme & Solvang (1997) att 
det är försent att ändra. Genom att genomföra en pilotstudie kan författarna ta del av om 
den information som de använder i enkäten och de frågor som är med anses relevanta 
för studien, detta genom att testa frågorna på den utvalda undersökningsgruppen. Det 
vill säga författarna kan i förväg testa enkäten och se om den är hållbar eller inte 
(Holme & Solvang, 1997, s. 81). Detta möjliggör att korrigeringar kan göras på enkäten 
innan slutgiltiga enkäten skickas ut. 

Vi författare valde att genomföra en pilotstudie där vi distribuerade enkäten via e-post, 
det vill säga postenkäter, måndagen den 24 mars 2014. Totalt distribuerade vi enkäten 
till 11 respondenter. Dessa respondenter var bosatta i olika delar av Sverige vilket 
resulterat i att vi fick en geografisk spridning på pilotstudien, vilket är av fördel då vår 
huvudstudie ämnas studeras med en geografisk spridning. Pilotstudien skickades 
därmed ut genom ett bekvämlighetsurval där vi författare själva valde respondenter från 
vår omgivning. Anledningen till varför vi författare valde att genomföra pilotstudien på 
konsumenter i vår omgivning var på grund av att vi ansåg att detta möjliggjorde att få så 
mycket information om förbättringar och ändringar som möjligt. Allt för att maximera 
kvaliteten på enkäten. Då vi författare personligen har en relation till dessa respondenter 
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som ingick i pilotstudien ansågs de vara mer tillförlitliga och noggranna än om vi valt 
att låta okända personer vara delaktig i pilotstudien. De personer som valdes till att delta 
i pilotstudien är bekväma med att ge konstruktiv kritik vilket var en fördel för oss. Vi är 
dock medvetna att det kan ses som en nackdel att använda sig av personer i ens 
omgivning, exempelvis då dessa personer möjligtvis kan ha liknande tycken och åsikter 
som oss författare. Vi författare ansåg dock inte att dessa nackdelar var något som 
skulle bidra till några större problem utan vi ansåg att fördelarna vägde tyngre än 
nackdelarna.  

Syftet med pilotstudien var att ta del av respondenternas åsikter kring de frågor som 
fanns med på enkäten och om någon korrigering behövdes göras, detta för att minimera 
risken för att onödigt bortfall skulle uppstå vid genomförandet av huvudstudien. 
Respondenterna svarade på de frågor som fanns och därefter bad vi dem ge feedback på 
hur de förhöll sig till dem. De synpunkter vi fick tog vi i beaktning och korrigerade 
därefter enkäten. Fördelen med att ta del av respondenternas åsikter var att vi författare 
fick ett objektivt perspektiv på hur enkätfrågorna var formulerade. I vissa situationer 
uppmärksammade vi att respondenterna misstolkat frågorna eller att de inte förstod 
innebörden och instruktionerna. Anledningen till detta kan vara att vi författare och 
respondenter ”talar” olika språk. Detta var dock något vi tog i beaktning och valde 
därefter att förenkla frågorna för att inga tvivel skulle uppstå angående frågornas 
innebörd. Vidare uppmärksammade vi att exempelvis enkätfrågorna 15-18 uppfattades 
som relativt ledande. Detta resulterade i att vi författare valde att ändra några 
påståenden i dessa frågor och använda oss av negationer, vilket resulterade i att frågorna 
visades vara mindre ledande. Dock ska det poängteras att vi författare är medvetna om 
att det kan ses som en nackdel av att använda negationer där exempelvis (Johansson 
Lindfors, 1993, s. 113) påpekar att negationer kan leda till att respondenterna känner sig 
osäkra på alternativen. Vi författare ansåg dock att det var nödvändigt att använda 
negationer i vissa situationer och ansåg inte att det skulle ha en negativ påverkan på vår 
studie, snarare tvärtom. 

Ytterligare upptäckte vi författare att ett flertal respondenter missuppfattade 
instruktionerna för hur de skulle besvara frågorna, vilket vi tog i beaktning och ändrade. 
Exempelvis visades det att respondenterna kände att det var ologiskt att rangordna 
påståendena mellan 1-4 där 4 indikerade att denna hade störst påverkan medan 1 hade 
minst påverkan. För att minska dessa förvirringar valde vi författare att ändra, i de 
frågor där respondenterna skulle rangordnat påståenden, där 1 nu indikerar på att 
påståendet har störst påverkan och 4 har minst påverkan. Ytterligare fick vi författare 
förtydliga instruktioner om att endast ett påstående/alternativ kunde besvaras med en 
och samma siffra. Exempelvis då en enkätfråga löd ”Rangordna mellan 1 till 4 av vilken 
orsak du väljer att KONSUMERA KRAV-märkta livsmedelsprodukter” visades det att 
respondenterna i pilotstudien misstolkande och trodde att flera påståenden/alternativ 
kunde besvaras med exempelvis en 1:a. För att minimera dessa feltolkningar och riskera 
onödiga bortfall valde vi författare att i början på frågan ge en tydligare förklaring om 
instruktionerna. Detta visades senare, i huvudstudien, vara uppskattande där 
respondenterna i majoriteten av fallen förstod instruktionerna.  

Enkätfråga 7 i enkäten visades i pilotstudien även vara svårbesvarad. Detta då 
respondenterna i pilotstudien ansåg sig behöva en större graderingskala än 1-5 (som var 
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graderingsskalan i pilotstudien). Detta kompletterade vi författare med att ändra 
graderingsskalan till 1-7, vilket visades vara positivt vid huvudstudien. Några 
respondenter i pilotstudien ansåg även enkätfråga 21 och 22 var identiska vilket bidrog 
till att de fick läsa frågorna ett flertal tillfällen utan att förstå skillnaden. För att 
förtydliga meningen med frågorna valde vi författare att tydliggöra dem där vi 
exempelvis valde att betona de specifika orden som skilde dessa enkätfrågor åt.  

Förutom att vi författare genomfört denna pilotstudie, som visades vara betydande, har 
vi även kontinuerligt diskuterat med vår handledare Anna-Carin Nordvall angående 
vilka frågor som anses relevanta och betydande att ha med i enkäten. Detta har gjort att 
vi författare både fått tagit del av en persons, som anses vara väl insatt inom 
ämnesområdet, åsikter samt som haft ”objektiva ögon”. Den professionella hjälp vår 
handledare gett oss samt den pilotstudie som vi valt att genomföra, anser vi författare 
ökat trovärdigheten i vår slutgiltiga enkät samt minskat risken för att onödigt bortfall 
kunnat uppstå.  

5.4 Distribution av enkät  
Som tidigare nämnts i avsnitt 5.1 Undersökningsdesign och forskningsstrategi indikerar 
Dahmström (2005, s. 17, 76-77) att en enkät kan distribueras genom ett flertal olika sätt; 
postenkäter, webbenkäter, personligt möte samt besöksenkäter. I vår studie har vi dock 
inte valt att använda alla dessa typer utan valt att fokusera på tre olika, besvarande av 
enkät i form av ett personligt möte, webbenkät och postenkät. Anledningen till att vi 
författare valt att inte fokusera på besöksenkäter är på grund av att vi inte känt ett behov 
av att besöka en större grupp individer på samma gång. I största grad har vi använt oss 
av webbenkäter med anledning av att vi genom denna metod kunnat nå flest 
konsumenter i olika städer. Ett personligt möte har vi använt oss av då vi under två 
dagar besökte Maxi ICA Stormarknad i Umeå för att be konsumenter besvara vår enkät. 
Postenkät har endast använts i en liten skala då vi vid få tillfällen skickat till personer i 
vår närhet som sedan kunde skicka enkäten vidare till eventuella arbetskollegor och 
vänner. Genom att vi använt oss av olika typer av enkäter anser vi författare att 
möjligheten till att nå ut till fler konsumenter ökat, något vi ansåg vara ett krav i vår 
studie då vi behövde nå respondenter bosatta på olika orter i Sverige. Då vi författare 
som ovan nämnt ämnar få en generaliserbar uppfattning för i vilken grad det råder 
informations- och kunskapsbrist samt om konsumenters uppfattning om vilken 
information de blir mest påverkade av (negativ eller positiv), valde vi författare att 
studera orter som både är placerade i norra, mellersta - och södra Sverige. Valet av att 
studera olika orter i Sverige resulterade i att vi författare fick ta del av konsumenters 
åsikter i alla landsdelar, vilket ökar trovärdigheten och generaliserbarheten. Vi ämnar 
även få en generaliserbar uppfattning om svenskens kunskap, vilket resulterade i att vi 
valt respondenter oberoende på ålder och kön.  

Då författare 1 och författare 2 är uppvuxna i olika städer och har olika kopplingar till 
de tre olika landsdelarna ökade det möjligheten för oss att genomföra 
enkätundersökningarna inom respektive landsdel. I Norra Sverige valde vi författare att 
tillsammans ta oss till Maxi ICA Stormarknad i Umeå vid två olika tillfällen för att nå 
respondenter, dessa två tillfällena skedde under datumen 27 mars samt 31 mars 2014. 
Anledningen till valet av två olika tillfällen är med anledning av att det kan finnas olika 
sorters konsumenter som gör sina dagliga inköp vid olika tillfällen. Enligt Brunt (1997, 
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s. 63) menar han på att det är viktigt att ta hänsyn till besöksmönstret. Exempelvis gör 
pensionärer oftast sina dagliga inköp under förmiddagarna medan de konsumenterna 
med dagligt arbete oftast gör sina inköp under sen eftermiddag. Det finns även olika 
typer av konsumenter när det närmar sig helg, vilket många tillfällen är de som 
möjligtvis ska ha en middagsbjudning under helgen eller bara inhandla lite festligare 
livsmedel. Dessa konsumenter handlar oftast under torsdagar för att förbereda helgen, 
vilket förklarar vårt val av att ha besökt Maxi ICA Stormarknad vid två olika tillfällen. 
Vi författare insåg att konsumenter var mer benägna att besvara enkäten under 
förmiddag och tidig eftermiddag än sen eftermiddag och kväll. Detta antar vi är med 
anledning av att konsumenter är på väg hem från arbetet och känner sig stressade. 
Genom detta ansåg vi webbenkäten samt postenkäten vara ett bra komplement till ett 
personligt möte med anledning av att konsumenten istället kan sitta hemma och besvara 
enkäten i lugn och ro. Detta anser vi författare ökar trovärdigheten av våra 
respondenters svar då ingen behövt stressa sig igenom enkäten i butik utan kunnat 
besvara den utan stress i hemmamiljö. Detta alternativ har även givit oss ett minskat 
bortfall samt att vi författare fått en högre svarsfrekvens då fler valt att svara. 

Vi författare skickade ut postenkäter till personer i vårt kontaktnät och bad sedan dessa 
hjälpa oss att sprida de vidare till deras respektive kontaktnät. Vid användandet av 
webbenkät skickades denna ut via sociala medier, Facebook, där vi även bad personer i 
vår omgivning vidarebefordra enkäten till personer i deras närhet. Detta gjordes för att 
skapa en större spridning av respondenter samt för att på ett snabbt sätt få tag i 
konsumenter villiga att delta. Enligt Dahmström (2005, s. 80) har det skett en ökning av 
användandet av webbenkät och anses vara ett effektivt sätt att få in snabba svar. Vår 
webbenkät resulterade i respondenter i olika åldrar, olika kön och med olika 
konsumtionsvanor vilket ökade trovärdigheten av vår studie. Dahmström (2005, s. 81) 
indikerar att en risk med att distribuera enkäter via e-post, postenkäter, är att det kan 
vara svårtillgängligt. För att minska denna risk ansåg vi att webbenkät, som 
distribuerats via sociala medier, var ett bra komplement där e-post adresser inte är 
nödvändiga. Dock anser vi att med anledning av att vi redan hade tillgänglighet till e-
post adresser till de personer som skulle få tillgång till enkäten via e-post, minskade 
risken för eventuella fel med adresser. När det kommer till webbenkäten anser vi 
författare att webbenkät via sociala medier ökar möjligheten att snabbt få tag i 
respondenter samt att vi författare direkt får respondentens svar skickade till oss, något 
som även Dahmström (2005, s. 86) diskuterar vara en fördel. Dock kan det även genom 
användandet av sociala medier uppkomma eventuella tekniska problem, vilket 
Dahmström (2005, s. 81) benämner vara risken vid användandet av webbenkät. 

Vid utdelning av enkät har vi författare varit tydliga med syftet av studien och tydligt 
förklarat vikten av att respondenterna är ärliga i sina svar. Detta för att vi genom egen 
erfarenhet vet att i vissa situationer kan respondenter vara oärliga när det kommer till 
ämnet ”kunskap”, det vill säga att respondenter ofta vill visa att dem kan mer än vad 
som faktiskt är sant. Då vi författare gärna vill ha trovärdiga svar ansåg vi att detta var 
av betydelse att belysa för dem. Genom att även förklara att enkäten skulle behandlas 
med anonymitet samt att den inte skulle kunna återkopplas till en individuell person 
ökade chansen att respondenterna svarade ärligt. För att minska risken för att bortfall 
skulle uppstå gav vi författare även tydliga instruktioner om att respondenterna gärna 
fick möjlighet att fråga oss vid eventuella funderingar.  
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5.5 Access 
Ett mål med denna studie var att inneha en hög access för vår undersökning. Hög access 
innebär möjligheten att få in så mycket svar som möjligt (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 2006, s. 131), det vill säga ha en god tillgång till respondenter. Vi författare anser 
att vi haft en god tillgång till respondenter, vilket kan vara ett resultat av att vi valt att 
använda olika distributionskanaler. Mottagandet har varit positivt där det endast tog 
ungefärliga fem dagar (inklusive helgdag) att ta del av totalt 215 enkätsvar. Vi författare 
har diskuterat att en anledning till detta positiva bemötande kan vara, som nämnt i 
avsnitt 3.1 Val av ämne, att detta ämnesområde anses vara väldigt aktuellt. En 
förhoppning från oss författares sida är att människor vill vara intresserade och ha 
kunskap inom detta ämnesområde och vill därmed delta i undersökningen för att 
möjligtvis öka deras kunskap. Exempelvis erbjöd vi författare respondenterna ett 
”informationsblad” om de korrekta svarsalternativen, vilket visades vara uppskattande.   

Ytterligare en anledning för detta positiva bemötande är även att vi i största mån använt 
oss av sociala medier i form av Facebook. Genom denna mediekanal tar vi del av 
individer som vi författare själva har någon form av relation till, vilket möjligtvis ökar 
individernas motivation till deltagande. Ytterligare har individer i vår omgivning delat 
vidare vår enkät på deras Facebook till deras omgivning vilken även det kan ses som 
positivt i den benämningen att de möjligtvis har en motivation till deltagande.  

5.6 Internt och externt bortfall 
Johannessen & Tufte (2003) menar att det av olika skäl alltid uppstår bortfall under en 
undersökning. Vidare menar författarna att detta är en felkälla som är viktig att 
uppmärksamma (Johannessen & Tufte, 2003, s. 136). Dahmström (2005, s. 321) 
definierar bortfall som ”de element i ramen som tillhör målpopulationen och man har 
planerat undersöka men som man inte fick något svar ifrån (eller motsvarande)”. 
Dahmström (2005, s. 321) benämner att ett bortfall kan delas in i två olika typer av 
bortfall; individbortfall (objektbortfall) och partiellt bortfall (variabelbortfall). 
Individbortfall förklarar författaren är då uppsatsförfattarna inte får något svar alls på en 
enkät, det vill säga de individer som inte väljer att delta. Partiellt bortfall förklarar 
författaren är då vissa frågor i enkäten inte blir besvarade, vilket kan vara en orsak av 
exempelvis känsliga ämnen. (Dahmström, 2005, s. 321-322). Patel & Davidson (2011, 
s. 132-133) benämner även två olika typer av bortfall som kan kopplas samman med 
Dahmströms (2005) förklaring. Dessa författare benämner dock de två typer av bortfall 
som internt och externt bortfall. Där internt bortfall motsvaras Dahmströms (2005) 
partiellt bortfall och externt bortfall motsvaras av Dahmströms (2005) individbortfall. 
Vidare i denna studie kommer vi benämna dessa bortfall som senast nämnt, internt och 
externt bortfall. Bryman (2011, s. 192-193) indikerar att bortfall, för framförallt enkäter, 
har ökat i undersökningar då människor visats vara mindre benägna att medge sitt 
deltagande. Dahmström (2005, s. 322) indikerar att bortfall kan vara ett resultat av ett 
flertal olika orsaker; undersökningspersoner är inte anträffbara, undersökningspersoner 
vägrar svara eller undersökningspersoner deltar inte på grund av andra orsaker som 
exempelvis okunskap eller språksvårigheter.  

Under vår datainsamling distribuerade vi totalt ut 215 enkäter varvid 210 av dessa 
enkäter anses vara godkända. Detta resulterar i att vi författare har en svarsfrekvens på 
ungefär 97 procent. Svarsfrekvensen beräknas genom att dividera det totala antalet 
enkäter som distribuerats med det totala antalet enkäter som är godkända (Bryman, 
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2011, s. 192). De distribuerade enkäterna definierar vi författare som de enkäter som 
faktiskt blivit utdelade/skickade, det vill säga där respondenter tackat ja till att delta. Vi 
har därmed valt att inte ta med de konsumenter som valt att tacka nej till att delta, det 
vill säga det externa bortfallet. De fem enkäter som vi valt att inte godkänna var enkäter 
där det interna bortfallet var för grovt för att vi författare ansåg att de skulle vara 
trovärdiga att genomföra en analys på. Det vill säga de specifika respondenterna i dessa 
fem enkäter hade gjort för många ”fel” i enkäten för att vi författare ska anse deras 
resterande svar vara trovärdiga. Exempelvis har ett flertal av dessa respondenter svarat 
fel på samtliga av frågorna 8, 9, 10, 21 och 22 där de exempelvis svarade med en och 
samma siffra vid en enkätfråga där de skulle rangordna mellan 1-4 vilket påstående som 
stämde in på dem. Anledningen till detta missförstånd misstänker vi författare är en 
orsak av att dessa respondenter ansett att varje påstående stämde in på dem och därmed 
inte följt instruktionerna för de specifika frågorna. Ett flertal av dessa respondenter har 
även valt att hoppa över eller satt ”?” på enkätfråga 12 och 13.  

Vidare har mindre interna bortfall skett vid fyra olika tillfällen där vi författare godkänt 
att ha med respondenternas enkät trots detta då vi ansett att deras resterande svar var 
trovärdiga nog för att vidare använda i analysen. Dessa interna bortfall förekom i 
enkätfråga 8, 9, 10 samt 13. De tre första frågorna berörde av vilken orsak 
respondenterna valde att konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter samt orsaken 
till varför respondenterna valde att inte konsumera ekologiska produkter. Den 
sistnämnda frågan, enkätfråga 13, berörde hur stor del av det ekologiska sortimentet 
respondenterna trodde KRAV-märkta livsmedelsprodukter stod för. Det förekom ett 
internt bortfall på denna enkätfråga då respondenten i frågan svarade 110 procent, vilket 
inte är ett godkänt alternativ. Anledningen till detta bortfall misstänker vi författare är 
på grund av ett enkelt feltryck på tangentbordet (då denna enkät besvarades genom 
internet). Enkätfråga 8 blev ett internt bortfall då respondenten själv valde att skriva 
kommentarer med egna ord istället för att ranka påståendena med siffror (mellan 1-3).  
Det förekom internt bortfall på enkätfråga 9 då respondenten i fråga använde samma 
siffra (mellan 1-4) i två påståenden trots instruktioner att endast en siffra var tillåten i 
vardera påstående. Vi författare är medvetna om att dessa frågor, där respondenterna ska 
ange anledningen till varför de väljer att konsumera KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter, kan vara svår att rangordna (mellan 1-3 samt 1-4) om 
respondenterna väljer att konsumera av ett flertal anledningar. Dock ansåg vi författare 
att det var nödvändigt att ge instruktioner om att endast en siffra kunde användas för ett 
alternativ då detta skulle ge oss en högre grad av indikation om vilken orsak 
respondenterna väljer att konsumera. Det vill säga vi författare ansåg att vi genom 
denna strategi fick bästa möjlighet att förstå orsaken till respondenternas konsumtion. 
Det förekom internt bortfall på enkätfråga 10 då respondenten valde att besvara frågan 
trots instruktioner om att de inte skulle besvara denna enkätfråga om de tidigare i 
enkätfråga 7 svarat att de konsumerade KRAV-märkta livsmedelsprodukter.  

Externa bortfall har i denna studie skett vid ungefärliga fem tillfällen. Bortfallen har 
inträffat då vi författare personligen tillfrågat respondenterna, vid Maxi ICA 
Stormarknad, om dem var villig att delta i undersökningen. Anledningen till varför 
konsumenterna i fråga inte valde att ställa upp i undersökningen är svår att besvara. En 
spekulation är att konsumenterna ifråga inte hade tid nog att besvara. Vi författare vet 
av egen erfarenhet att många känner sig stressade och vill att inhandlingen av livsmedel 
ska ske snabbast möjligt. Detta kan resultera i att dessa konsumenter känner att 
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besvarande av enkät var ”onödig tid”. Genom vårt val av att använda internet som en 
distributionskanal ökade möjligheten av att få konsumenter att besvara vår enkät hemma 
vid en mindre stressad miljö. Vi författare är medvetna om att externa bortfall även 
kunnat inträffa då vi distribuerat enkäter genom sociala medier. Detta är dock svårt att 
bedöma då vi inte har möjlighet att kontrollera om, och i sådana fall, hur många 
individer som valt att inte delta i enkäten trots att de haft möjlighet. Dock kan vi 
författare säkerställa att inga externa bortfall har skett då vi författare distribuerat 
enkäten genom e-post.  

Övrigt har vi författare valt att godkänna en respondent som svarat ”vet ej” på 
enkätfråga 4 ”känner du igen denna symbol”. Vanligtvis hade vi valt att inte godkänna 
denna enkät och räkna denna som ett bortfall då ”vet ej” indikerar på att respondenten 
inte har kännedom av vad KRAV är vilket resulterar i att hennes nästkommande svar 
kan ses om mindre trovärdiga. Dock har vi författare visuellt granskat samt beräknat 
medelvärdet på hennes resterade svar där det visats sig att hennes svar inte ”skiljer” sig 
mot övriga respondenters svar. Vi författare misstänker att denna respondent av misstag 
valt ”vet ej” (då enkäten besvarats via internet) och att det inte varit avsiktligt. Av denna 
anledning har vi författare beslutat att ta med denna respondents svar i våra data.  

5.7 Databearbetning  
Databearbetning är den process författarna använder då de ska förbinda det insamlade 
data med analys (Johansson Lindfors, 1993, s. 140). Som nämnts i avsnitt 5.4 
Distribution av enkät skedde datainsamlingen för denna studie under datumen 27 mars - 
31 mars. Varvid vi författare befann oss vid Maxi ICA Stormarknad den 27 mars samt 
31 mars. Det totala insamlade svarsenkäter var 215 stycken. När vi författare samlat in 
svarsenkäterna valde vi att visuellt granska dem först för att ta del av eventuella bortfall, 
redogjorda i avsnitt 5.6 Internt och externt bortfall.  Bell (2006, s. 152) indikerar att det 
är fördelaktigt att samla in samtliga datamaterial innan författarna väljer att påbörja 
kodningen och bearbetningen av data. Detta råd var något som vi författare valde att 
följa där vi inte förrän vi avslutat datainsamlingen och granskat enkäterna visuellt 
påbörjade bearbetningen och kodning. Bell (2006, s. 152) menar vidare på att det inte 
finns något förutbestämts sätt att koda data. Vi författare valde att koda de svar vi haft i 
ord till siffror. Exempelvis valde vi att koda respondenternas kön, kvinna eller man, 
med 1 respektive 2. De kodade svarsalternativen transporterades sedan till SPSS. SPSS 
är därmed det statistikprogram vi författare valt att använda för att sammanställa och 
analysera våra insamlade data. SPSS har vi författare tidigare använt under kursen 
Vetenskaplig metod som är en ingående kurs i Civilekonomprogrammet med inriktning 
handel och logistik. För att komplettera våra redan befintliga kunskaper inom 
programmet valde vi författare att ta del av kurslitteratur och andra former av 
hjälpmedel för att öka möjligheten att genomföra den mest trovärdiga analysen av våra 
data. När kodning av svarsalternativen sker i SPSS bör det även tas hänsyn till de 
interna bortfallen som skett i undersökningen, det vill säga de svarsalternativ som blivit 
felaktigt besvarade. Dahmström (2005, s. 152) påpekar att det är viktigt att författarna 
inte bara hoppar över de felbesvarade svaren utan att dessa svar ”kodas” om. 
Dahmström (2005, s. 152) rekommenderar att de felbesvarade frågorna ska kodas om 
till en kod som inte används för något tidigare svarsalternativ. Då vi författare för denna 
studie inte har använt koden 9 som ett svarsalternativ i enkätfrågorna bedömde vi att 
denna siffra var relevant att använda för att koda de felbesvarade enkätfrågorna. Då de 



	   54	  

interna bortfallen kodats till bortfallskoden 9 resulterar detta i att de felbesvarade 
frågorna inte blivit medräknad i det totala slutresultatet för den specifika frågan.  

Vidare i empirikapitlet har vi författare valt att dela in kapitlet i två teman, redogjorda i 
avsnitt 5.3 utformning av enkät. Där det första temat behandlar kunskap och det andra 
information.  Kapitlet inleder dock med en deskriptiv analys där vi författare redogör 
för de demografiska variabler vi valt att ha med i enkäten. De demografiska variablerna 
har vi valt att redovisa i både antal och procent. Detta för att tydliggöra skillnader 
mellan de tre olika variablerna.  

Genom att genomföra oberoende t-tester, som genererar ett p-värde, kan vi författare se 
om det statistiskt går att säkerställa om det finns någon skillnad mellan variablernas 
medelvärden. Field (2009, s. 324-325) indikerar just att författare kan genom att 
genomföra t-tester undersöka om medelvärden mellan olika frågor eller underfrågor 
skiljer sig åt statistiskt eller om skillnaderna beror på slumpen. Dock påpekar Field 
(2009, s. 324-325) att författare, innan ett t-test genomförs, bör säkerställa att de data 
som jämförs är normalfördelad. Vidare menar författaren att 30 respondenter är en 
realistisk gräns för att säkerställa att data är normalfördelad (Field, 2009, s. 239), det 
vill säga om det finns fler än 30 respondenter för de specifika frågorna kan författarna 
anta att de är normalfördelade. Då alla våra frågor har en svarsfrekvens på över 30 
respondenter kommer vi författare anta att all våra data är normalfördelad, vilket 
resulterar i att vi har belägg till att genomföra oberoende t-tester på de variabler vi vill 
se skillnader på i medelvärde. Vidare har vi författare valt att se på fördelningen ”two 
tailed” vilket innebär att fördelningen har två ändar (Field, 2009, s. 54, 324-325, 333). 
Detta har vi valt för att vi vill se om det finns en medelvärdesskillnad oavsett hur 
skillnaden tar sig i uttryck. Genom oberoende t-test har vi författare fått fram ett 
signifikansvärde, det vill säga ett p-värde. Detta p-värde indikerar om det finns en 
signifikant skillnad mellan medelvärden, där p<0.05 visar att det finns en signifikant 
skillnad och p>0.05 visar att det inte finns en signifikant skillnad (Field, 2009, s. 331-
333; Djurfeldt et al., 2010, s. 234-235). Då vi författare exempelvis fått ett 
signifikansvärde som är p=0,05 innebär detta att det är fem chanser på 100 att en 
medelvärdesskillnad är på grund av slumpen, det vill säga det är 95 procent säkerhet att 
skillnaden inte beror på slumpen. 

De gånger vi författare vill se om det finns några medelvärdesskillnader för fler än två 
grupper har vi valt att genomföra en envägs variansanalys. Denna analys är densamma 
som ett oberoende t-test förutom att den går att genomföra på fler än två grupper 
(Djurfeldt et al., 2010, s. 243). Genom en envägs variansanalys kan vi generera ett F-
värde och ett p-värde som indikerar på om det finns en medelvärdesskillnad mellan de 
olika grupperna där p<0.05 indikerar på att det statistiskt kan säkerställas att det finns en 
skillnad medan om p>0.05 kan vi inte statistiskt säkerställa att det finns en 
medelvärdesskillnad. Anledningen till varför vi valt att genomföra ett signifikanstest, 
exempelvis genom ett oberoende t-test eller en envägs variansanalys, är med anledning 
av att vi vill se om medelvärdesskillnaden statistiskt kan säkerställas eller om skillnaden 
beror på slumpen. Detta är nödvändigt då det alltid kan finns en risk i att uppskatta 
medelvärden för ett visst stickprov och inte för hela populationen (exempelvis att vi 
valde att välja ut ett antal konsumenter som får representera alla konsumenter i Sverige). 
Då vi författare inte använt den totala populationen kan det finnas en risk att vi 
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exempelvis fått ta del av respondenter vars åsikter och kunskaper exempelvis är 
liknande eller att exempelvis män och kvinnors konsumtionsvanor av KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter skiljer sig åt.  För att säkerställa att det faktiskt finns en skillnad 
mellan deras konsumtion är det av fördel att genomföra en statistisk mätning för att se 
att denna skillnad inte enbart beror på slumpen utan att den statistiskt kan säkerställas. 
En envägs variansanalys anger, som ovan nämnt, om det finns en skillnad mellan två 
eller fler medelvärden (Djurfeldt et al., 2010, s. 247) men för att faktiskt se var 
skillnaden finns bör författare göra ett post hoc-test. Post hoc-test visar exakt var 
skillnaden finns bland variablerna (Djurfeldt et al., 2010, s. 247). Detta är något vi 
författare tagit i beaktning i denna studie och har genomfört i de fall vi även gjort en 
envägs variansanalys, där testet visat på en signifikant skillnad.  

I de fall vi författare velat se om det finns någon korrelation (samband) mellan två olika 
variabler har vi genomfört en korrelationsanalys. Korrelationsanalysen genererar en 
korrelationskoefficient (r) och en signifikansnivå (p). Korrelationskoefficienten (r) visar 
om det statistiskt finns ett samband mellan variablerna (Djurfeldt et al., 2010, s. 262) 
där r kan ange ett värde mellan -1 och +1, där både extremvärdena -1 och +1 anger ett 
perfekt negativt alternativ positivt linjärt samband. Om r=0 innebär detta att det inte 
finns något statistiskt linjärt samband (Dahmström, 2005, s. 196). Vidare menar 
Dahmström (2005, s. 225-228, 233) att om korrelationskoefficienten r=±0.6 eller om 
värdet är större än +0.6 eller mindre än -0.6 kan det antas att det finns ett starkt 
statistiskt samband mellan de två variablerna som blivit jämförda.  

Då vi författare genomfört och redovisat data och de olika testerna i kapitel 6 Empiri, 
kommer vi i kapitel 7 Analys och diskussion, analysera det funna data och se om detta 
överensstämmer med vad tidigare forskning och studier säger. Genom detta kan vi 
författare se om verkligheten överensstämmer med teorin eller om vi kan finna 
skillnader. Genom den diskussion vi för i analys och diskussions kapitel kommer vi 
författare även kunna bekräfta eller förkasta våra hypoteser, som redovisats i avsitt 1.2 
Problemformulering och syfte.  
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6. EMPIRI  
I detta kapitel avser vi författare att deskriptivt redogöra och presentera resultatet från 
de enkätfrågor vi ansett vara av väsentlighet för att besvara studiens 
problemformulering och syfte. Kapitlet inleder med en deskriptiv analys för att sedan 
fortsätta med att redogöra data för studiens två tema: kunskap och information. Empiri 
kapitlet kommer vara grunden för den analys och diskussion vi författare kommer att 
föra i nästkommande kapitel 7, analys och diskussion, och är den information vi 
författare kommer använda för att besvara studiens problemformulering och de ställda 
hypoteserna. Se de ställda hypoteserna för studien nedan; 

H1; Det finns en kunskapsbrist hos konsumenter gällande KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter. 
 
H2; Det råder en informationsbrist gällande innebörden av att konsumera KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter. 
 
H3; Konsumenter blir i högre grad mer påverkade av negativ information i 
marknadskommunikationen kring KRAV-märkta livsmedelsprodukter än positiv 
information. 
 
H4; Konsumenter blir i högre grad mer påverkade av information i 
marknadskommunikationen som är ”moderat” gentemot ”extrem” information.  

6.1 Deskriptiv analys 
Vi författare började den deskriptiva analysen med att undersöka hur många män 
respektive kvinnor som besvarat enkäten. Totalt visade det sig att 111 respondenter var 
kvinnor och 99 män, kvinnor stod därmed för den högsta andelen besvarade enkäter 
med hela 52.9 procent. Utifrån de åldersgrupperna vi delade in respondenterna i kan vi 
författare urskilja att 75 respondenter, 35.7 procent, i åldersgruppen 18-25 valt att 
besvara enkäten, vilket visade sig vara den största åldersgruppen, tätt följt av 71 
respondenter, 33.8 procent, i åldersgruppen 26-35. Lägsta åldern på en respondent var 
18 år medan den äldsta var 71 år. Medelvärdet för studiens ålder ligger på 32.45. Se 
nedanstående tabell 1 för den totala åldersfördelningen.  

  18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ 
Antal (st) 75 71 25 29 8 2 
Tabell	  1	  Åldersfördelning	  i	  antal.	  

Totalt visade det sig att 83 respondenter 39.5 procent varit bosatta i Norra Sverige. 
Detta följt av 77 respondenter, 34.8 procent, som varit bosatta i Mellansverige samt 54 
respondenter, 25.7 procent, som varit bosatta i Södra Sverige. Se nedanstående figur. 	  

6.2 Kunskap  
Som nämnts i avsnitt 5.3 Utformning av enkät, har vi författare valt att dela upp studiens 
enkät i två teman: kunskap och information. Detta har gjorts med anledning av att vi 
författare ansåg detta skulle möjliggöra att besvara studiens problemformulering och 
syfte, se avsnitt 1.2 Problemformulering och syfte, på bästa möjliga sätt. Vi författare 
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kommer i nedanstående avsnitt redogöra för vad vår undersökning givit för resultat 
kring temat kunskap, generell kunskap och faktiskt kunskap.  

6.2.1 Generell kunskap om KRAV 
Efter enkätens inledande frågor angående de demografiska variablerna övergick vi 
författare till att introducera studiens huvudsakliga syfte, KRAV. I enkätfråga fyra fick 
respondenterna enkätfrågan ”känner du igen denna symbol”, se bilaga 3. Denna 
enkätfråga valdes med anledning av att vi författare ville se hur många respondenter 
som faktiskt kände igen KRAV-märket och dess symbol. Analysen visade att 209 av 
totalt 210 respondenter kände igen KRAV-symbolen, vilket motsvarar 99.5 procent. En 
respondent, 0.5 procent av totala antalet, besvarade enkätfrågan med ”vet ej”. 
Anledningen till varför vi författare valde att godkänna denna enkät och inte räkna den 
som ett bortfall är redovisat mer utförligt i avsnitt 5.6 Interna och externa bortfall. 
Vidare har respondenterna besvarat enkätfråga fem, ”Vad tänker du på när du ser denna 
märkning?”, se bilaga 3. Denna enkätfråga visade att majoriteten av respondenterna, 
201 stycken, 95.7 procent, besvarade enkätfrågan med alternativet ”ekologiska 
livsmedel”, fem respondenter valde alternativet ”svensk tillverkat” och fyra besvarade 
enkätfrågan med alternativet ”inget av ovanstående alternativ”. 

I nedanstående figur 4 konstaterar vi att majoriteten av respondenterna, 83 stycken, 39.5 
procent, har en ”mycket bra inställning” till KRAV-märkta livsmedelsprodukter, tätt 
följt av 75 respondenter som ansåg sig själv ha en ”bra” inställning. Endast en 
respondent ansåg sig ha en ”mycket dålig” inställning. Medelvärdet för respondenternas 
uppleva inställning är 4.06, vilket indikerar på att respondenterna har en positiv 
inställning till KRAV-märkta livsmedelsprodukter. Se nedanstående figur 4 för 
respondenternas totala svarsfrekvens.   

 

 

 

 

 
	  
	  
I nedanstående figur 

5, redogör vi författare i vilken grad respondenterna konsumerar KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter. Respondenterna har graderat sitt svar i skalan 1-7 där 1= aldrig 
och 7=alltid. Resultatet visar att konsumtionen av KRAV-märkta livsmedelsprodukter 
har en negativ trend där endast 12 respondenter graderat sin konsumtion till att vara 
”väldigt ofta”. Samtidigt visade analysen att 35 respondenter ”aldrig” konsumerar 
KRAV-märkta livsmedelsprodukter. Majoriteten, 43 respondenter, besvarade 

Figur	  4	  "Gradera	  vilken	  inställning	  du	  har	  till	  KRAV-‐märkta	  
livsmedelsprodukter". 
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enkätfrågan med att de ”mindre sällan” konsumerar KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter. Medelvärdet för respondenternas konsumtion av KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter är 3.23, vilket indikerar på att respondenterna konsumerar ≈ 
”mindre sällan”. 	  

Vi författare fortsatte analysera enkätfråga 7 genom att jämföra konsumtionen mellan 
män och kvinnor samt var i Sverige respondenterna var bosatta. Analysen visade att 
kvinnor konsumerar KRAV-märkta livsmedelsprodukter i högre grad än män där 
kvinnornas medelvärde ligger på 3.49 och männens 2.94, vilket indikerar på att kvinnor 
uppger sig konsumera ≈	 ”mindre sällan” eller ”delvis” medan männen uppger sig 
konsumera ≈ ”mindre sällan”. Ett oberoende t-test visade att det finns en signifikant 
skillnad mellan de två olika könen och hur de graderat sin konsumtion av KRAV-
märkta livsmedelsprodukter, (t=2.458, p=0.015). Fortsättningsvis visade analysen av 
respondenternas konsumtion, beroende på var de varit bosatta, att respondenterna i 
Norra Sverige konsumerade ≈ ”mindre sällan” med ett medelvärde på 3.34. Detta följt 
av respondenterna bosatta i Södra Sverige som även dem konsumerar ≈ ”mindre sällan” 
där medelvärdet var 3.28. Respondenter bosatta i Mellansverige visades även 
konsumera ≈ ”mindre sällan” av KRAV-märkta livsmedelsprodukter, med ett 
medelvärde på 3.07. Genom att utföra en envägs variansanalys kunde vi författare 
konstatera att det inte finns en signifikant skillnad mellan var respondenterna är bosatta 
och hur de graderat sin konsumtion då F(2)= 0.559, p=0.572.  

Fortsättningsvis ville vi författare se om det finns ett signifikant samband mellan vilken 
inställning respondenterna har gentemot KRAV-märkta livsmedelsprodukter, enkätfråga 
6, samt till vilken grad de konsumerar, enkätfråga 7. Analysen visar på en korrelation 
(r=0.358, p=0.000) vilket indikerar på att det linjära sambandet är signifikant, det vill 
säga det finns ett signifikant samband mellan vilken inställning respondenterna har samt 
i vilken grad de konsumerar. Exempelvis att de respondenter som har en positiv 
inställning konsumerar i högre grad eller de respondenter som har en negativ inställning 
konsumerar till en lägre grad. 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  

Enkätfråga 9 behandlar av vilken orsak respondenterna konsumerar KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter. Då denna enkätfråga endast var avsedd för de respondenter som 
besvarat att de konsumerar KRAV-märkta livsmedelsprodukter i enkätfråga 7, resulterar 
det i att vi fick ett internt bortfall då en av respondenterna som svarade att dem inte 

Figur	  5	  "I	  vilken	  grad	  konsumerar	  du	  KRAV-‐märkta	  livsmedelsprodukter?" 
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konsumerar även valde att besvara denna enkätfråga.  Detta innebär att vi har 174 
korrekta svar som är med i analysen då respondenter som inte konsumerar samt det 
interna bortfallet inte är medräknad. Analysen visar att den största andelen 
respondenter, 39 procent, svarade att påstående a) ”för dig själv och din hälsa” samt 
påstående d) ”För miljö och klimat” hade störst påverkan på deras val att konsumera 
KRAV-märkta livsmedelsprodukter. Vidare visar analysen att påstående c)”För 
samhället och dina medmänniskor” hade minst påverkan då endast åtta av 
respondenterna ansåg denna hade störst påverkan.  

Enkätfråga 12 behandlar respondenternas uppfattning angående livsmedelsbranschens 
utsläpp där respondenterna fick ange, i procent, hur stor del av växthusutsläppen som 
sker i världen de tror beror på livsmedelsbranschen. Nedanstående figur 7 visar att 76 
respondenter trodde att livsmedelsbranschen stod för 21-40 procent av världens 
växthusutsläpp följt av 57 respondenter som trodde att livsmedelsbranschen endast stod 
för 0-20 procent av växthusutsläppen. Endast 38 respondenter besvarade enkätfrågan 
korrekt genom att ange en procentsats mellan 41-60 procent. Se bilaga 4 för de korrekta 
svarsalternativen på enkäten. Se nedanstående figur 6 för den totala svarsfrekvensen för 
enkätfråga 12.  

	  

Figur	  6	  "Hur	  stor	  del	  av	  de	  växthusutsläpp	  (i	  procent)	  som	  sker	  i	  världen	  tror	  du	  är	  på	  grund	  av	  
livsmedelsbranschen?”-‐	  

Nedanstående figur 7 visar respondenternas totala svar på hur mycket av det ekologiska 
sortimentet i Sverige de tror är KRAV-märkt. För denna enkätfråga hade vi ett internt 
bortfall vilket resulterar i att vi endast har 209 godkända svar med i analysen. Analysen 
visar att 59 respondenter trodde att KRAV-märkta produkter endast stod för 0-15 
procent av det totala ekologiska sortimentet i Sverige, tätt följt av 53 respondenter som 
trodde att sortimentet stod för 16-30 procent. Endast 13 respondenter besvarade 
enkätfrågan korrekt genom att ange en procentsats mellan 76-90 procent. Se bilaga 4 för 
de korrekta svarsalternativen för enkäten.   
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Figur	  7	  "Hur	  stor	  del	  av	  det	  ekologiska	  sortimentet	  i	  Sverige	  (i	  procent)	  tror	  du	  KRAV-‐märkt	  står	  för?".	  

När det kommer till enkätfråga 14 ”I vilken grad anser du dig förstå innebörden av att 
konsumera KRAV-märkt livsmedel” kan vi författare urskilja att de flesta respondenter 
graderat sig själva till att ha en ≈ ”måttlig” förståelse för KRAV-märkt konsumtion med 
ett medelvärde på 3.32. Se den totala svarsfrekvensen i figur 8 nedan. 

Vi författare fortsatte denna analys med att analysera förståelsen för KRAV-märkt 
konsumtion mellan de olika könen. Analysen visar att kvinnor tror sig besitta en relativt 
högre förståelse än män då deras medelvärde ligger på 3.59 medan männens ligger på 
3.01. Detta indikerar på att kvinnornas upplevda förståelse är relativt högre än vad 
männens är, med en medelvärdesskillnad på ungefärliga 0.58. För att sedan se om det 
finns någon statistisk skillnad mellan kvinnornas medelvärde och männens medelvärde 
genomförde vi ett oberoende t-test som visar att (t=4.095, p=0.000). Detta innebär att 
det finns en signifikant medelvärdesskillnad, det vill säga att det finns en skillnad på hur 
kvinnor och män upplever sin förståelse kring KRAV-märkta livsmedelsprodukter. 
Vidare valde vi författare att genomföra en envägs variansanalys för att säkerställa om 
det finns någon skillnad mellan hur stor uppfattning respondenterna har angående 
KRAV-märkta livsmedelsprodukter i de olika landsdelarna. Medelvärde för dem som 
bor i Norra Sverige är 3.35, Mellansverige är 3.33 och Södra Sverige är 3.26 vilket 
indikerar att oavsett var respondenterna är bosatta uppfattar de sin kunskap vara ≈ 
”måttlig”. Envägs variansanalysen visar F(2)=0.120, p=0.887 vilket indikerar att det 
inte finns någon signifikant medelvärdesskillnad.  

	  

Figur	  8	  "I	  vilken	  grad	  anser	  du	  dig	  förstå	  innebörden	  av	  att	  konsumera	  KRAV-‐märkt	  livsmedel?". 
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6.2.2 Faktisk kunskap om KRAV 
I detta avsnitt har vi författare valt att mäta respondenternas faktiska kunskap genom 
att ta del av deras svar på frågorna 11, 15-18 och ställa dessa svar gentemot deras 
gradering på hur säkra de är på att deras svar är korrekt. Detta har gjorts med 
anledning av att vi författare ansåg att endast deras svar stämmer”,”stämmer inte” inte 
skulle besvara deras egentliga kunskap då det är lätt att chansa på vilken som skulle 
kunna vara rätt. De korrekta svaren för alla påståenden finns att se i bilaga 4.  

Vi författare har även valt att använda genomsnittliga medelvärden på respondenternas 
valda gradering. Graderingen har bestått av följande intervall: 1 = Inte alls säker, 2 = 
Osäker, 3 = Måttligt säker, 4 = Säker, 5 = Väldig Säker. Exempelvis om 
respondenternas gradering resulterar i ett genomsnittligt medelvärde på 3.2 har vi 
författare valt att värdera detta medelvärde till ”måttligt” säker. Har det däremot varit 
så att respondenternas genomsnittliga medelvärde hamnat mellan två olika skalor, 
exempelvis 3.53 har vi urskilt detta som att det genomsnittliga medelvärdet ligger 
mellan ”måttligt” och ”säker”.  

Nedanstående figurer 9-12 visar respondenternas totala svar för enkätfråga 11, ”KRAV 
syftar till att…” 

Första figuren, figur 9, visar respondenternas totala svar på påstående A i enkätfråga 11 
”Producera produkter med hänsyn till naturen”. Figuren visar att det totalt var 204 
respondenter som angav ett korrekt svar på påståendet och att endast sex respondenter 
besvarat enkätfrågan felaktigt. Dock är det endast 73 respondenter, av de som besvarat 
påståendet korrekt, som graderat att de är ”väldigt säkra” på deras korrekta svar. 
Figuren visar även att en av respondenterna som angivit ett felaktigt svar varit ”säker” 
på att deras felaktiga svar varit korrekt. Medelvärdet för respondenternas gradering för 
hur säkra de är på att sina svar är korrekt är, för de som angett ett korrekt svar, 3.84, 
medan medelvärdet av de respondenter som angett ett felaktigt svar är 3.0, vilket 
resulterar i en medelvärdesskillnad på ungefärliga 0.84. Ovanstående medelvärde 
indikerar på att respondenterna som besvarat enkätfrågan korrekt visat sig vara ≈ 
”säker” på deras svar och att de respondenter som besvarat enkätfrågan felaktigt visat 
sig vara ≈ ”måttligt” säker på att deras felaktiga svar varit korrekt. För att se om det 
statistiskt går att säkerhetskälla att det finns en skillnad mellan de två ovanstående 
medelvärden för de som angett ett korrekt eller felaktigt svar och hur respondenterna 
valt att graderat sin säkerhet på sitt svar har vi valt att genomföra ett oberoende t-test. 
Det oberoende t-testet visar en signifikant skillnad mellan de två grupperna samt hur de 
valt att gradera säkerheten på sina svar (t=3.116, p=0.021). Det vill säga, det finns en 
signifikant skillnad mellan de respondenterna som angett ett korrekt svar och hur de 
graderat sin säkerhet samt de respondenter som angett ett felaktigt svar och hur de valt 
att gradera sin säkerhet.  
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Figur 10 nedan visar respondenternas totala svar på påstående B i enkätfråga 11, 
”Producera produkter med hänsyn till djuren”. Figuren visar att det totalt var 198 
respondenter som besvarat påståendet med ett korrekt svar och att 12 som angett ett 
felaktigt. Figuren visar även att 65 av de respondenter som angett ett korrekt svar visade 
sig vara ”väldigt säkra” på att deras svar varit korrekt. Samtidigt visade analysen att 
ytterligare 65 respondenter som angett ett korrekt svar endast visat sig vara ”måttligt” 
säkra på att deras svar varit korrekta. Av de 12 respondenter som angett ett felaktigt svar 
var det sex stycken som ansåg sig vara ”säkra” på att deras felaktiga svar varit korrekta.  

Medelvärdet för respondenternas gradering för hur säkra de är på att deras svar är 
korrekt är, för de som angett ett korrekt svar, 3.71 medan medelvärdet för de 
respondenter som angett ett felaktigt svar är 3.42, vilket resulterar i en 
medelvärdesskillnad på ungefärliga 0.29. Detta indikerar på att oavsett om 
respondenterna angett ett korrekt eller felaktigt svar är de ≈ ”måttligt” till ”säker” på att 
deras svar varit korrekt. Vidare gjordes ett oberoende t-test för att se om vi statistisk kan 
säga att det finns en skillnad mellan hur de angett ett korrekt eller felaktigt svar och 
deras valda gradering då, (t=0.867, p=0.387), vilket indikerar att det inte finns någon 
skillnad mellan de två grupperna och hur de graderat säkerheten på sina svar.  

	  

Figur	  10	  "KRAV-‐märkta	  produkter	  syftar	  till	  att...	  b)	  Producera	  produkter	  med	  hänsyn	  till	  djuren".	  

Figur 11 nedan visar enkätfråga 11 påstående C,	  “Producera produkter med hänsyn till 
människan”. Figuren visar att det totala antalet respondenter som besvarat påståendet 
korrekt är 187 och 26 respondenter som besvarat påståendet felaktigt. Av de 
respondenter som angett ett korrekt svar är det 48 respondenter som visat sig vara 

0	  
20	  
40	  
60	  
80	  

0	   3	   2	   6	   1	  
8	   17	  

65	   43	   65	  An
ta
l	  

Fråga 11, påstående B 

RäR	  

Fel	  

Figur	  9	  "KRAV-‐märkta	  produkter	  syftar	  till	  att...	  a)	  Producera	  produkter	  med	  hänsyn	  till	  naturen". 
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”väldigt säker” på att deras svar varit korrekt samt att ytterligare 68 respondenter som 
också besvarat påståendet korrekt endast graderat sin säkerhet till att var ”måttligt” 
säker. Av de 26 respondenter som angett ett felaktigt svar är där två som graderat sin 
säkerhet på sitt svar till ”väldigt säker”.  

Medelvärdet för respondenternas gradering för hur säkra de är på att deras svar är 
korrekt är, för de som angett ett korrekt svar, 3.61 medan medelvärdet för de 
respondenter som svarat felaktigt är 2.92. Detta resulterar i en medelvärdesskillnad på 
ungefärliga 0.69. Detta indikerar på att de respondenter som angett ett korrekt svar 
graderat sin säkerhet mellan skalorna ≈ ”måttlig” till ”säker” medan de respondenter 
som svarat felaktigt graderat sin säkerhet till att vara ≈ ”måttlig”. Ett oberoende t-test 
visade att (t=3.061, p=0.002), vilket indikerar på att det finns en signifikant skillnad 
mellan de två grupperna och hur de valt att gradera sina svar.  

	  

Figur	  11	  "KRAV-‐märkta	  produkter	  syftar	  till	  att...	  c)	  Producera	  produkter	  med	  hänsyn	  till	  människan".	  

Figur 12 nedan visar resultatet från enkätfråga 11 påstående D,	   “Producera produkter 
med hänsyn till klimatet”. Figuren visar att det totalt var 192 respondenter som angett 
ett korrekt svar och 18 respondenter som angett ett felaktigt. 70 av de respondenter som 
angett ett korrekt svar på påståendet visar sig vara ”väldigt säkra” på deras svar 
samtidigt som 54 respondenter som också angett ett korrekt svar endast visat sig vara 
”måttligt” säker på att deras svar varit korrekt. Av de 18 respondenter som angett ett 
felaktigt svar är det en som visat sig vara ”säker” på att deras felaktiga svar varit 
korrekt.  

Medelvärdet för respondenternas gradering för hur säkra de är på att deras svar är 
korrekt är, för de som angett ett korrekt svar, 3.88 medan medelvärdet för de 
respondenter som svarat felaktigt är 2.67, vilket resulterar i en medelvärdesskillnad på 
ungefärliga 1.208. Detta indikerar på att de respondenter som besvarat påståendet 
korrekt graderat sin säkerhet till att vara ≈ ”säker” på sina svar medan de respondenter 
som svarat felaktigt graderat sin säkerhet mellan skalorna ≈ ”måttligt” till ”osäker”. Ett 
utfört oberoende t-test visar att (t=6.743, p=0.000), vilket indikerar på att det finns en 
signifikant skillnad mellan de två grupperna och hur de valt att gradera sina svar.   
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Figur	  12	  "KRAV-‐märkta	  produkter	  syftar	  till	  att...	  d)	  Producera	  produkter	  med	  hänsyn	  till	  klimatet".	  

Ett totalt genomsnittligt medelvärde på respondenternas korrekta svar i enkätfråga 11 
och de fyra påståendena visar att de respondenter som angett ett korrekt svar är mer 
säkra på att deras svar är korrekt med ett medelvärde på 3.76, i jämförelse med de 
respondenter som angett ett felaktigt svar har ett genomsnittligt medelvärde på 3.0. 

Nedan följer fyra figurer, figur 13-16, som tillsammans redovisar respondenternas svar 
på enkätfråga 15 ”Vad gör KRAV för djuromsorgen?” och de fyra påståenden 
enkätfrågan innehåller.  

Figur 13 visar det totala resultatet av enkätfråga 15 påstående A,	   “Djurens foder 
innehåller inga onödiga tillsatser eller bekämpningsmedel”. Analysen visar att det totalt 
var 197 respondenter som angett ett korrekt svar på påståendet och att endast 13 
respondenter angett ett felaktigt svar. 56 av de respondenter som svarat korrekt visar sig 
vara ”väldigt säkra” på deras svar samtidigt som ytterligare 52 respondenter som också 
svarat korrekt endast visar sig vara ”måttligt” säkra på deras korrekta svar. Figuren visar 
även att sex respondenter, av de totala 13 som angett ett felaktigt svar, visat sig vara 
”väldigt säkra” på att deras felaktiga svar varit korrekt.  

Medelvärdet för respondenternas gradering för hur säkra de är på att deras svar är 
korrekt är, för de som angett ett korrekt svar, 3.56 medan medelvärdet för de 
respondenter som svarat felaktigt är 3.92, vilket resulterar i en medelvärdesskillnad på 
ungefärliga -0.36. Detta indikerar på att de respondenter som svarat korrekt graderat sin 
säkerhet mellan skalorna ≈ ”måttlig” till ”säker” medan de som svarat felaktigt graderat 
sin säkerhet till att vara ≈ ”säker”. För att undersöka huruvida det föreligger en skillnad 
mellan hur respondenterna angett ett korrekt eller felaktigt svar samt deras valda 
gradering utfördes ett oberoende t-test, (t=-1.040, p=0.300). T-testet visar att det inte 
finns en signifikant skillnad mellan de två grupperna och hur de graderat säkerheten på 
sina svar.  
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Figur	   13	   "Vad	   gör	   KRAV	   för	   djuromsorgen...?	   a)	   Djurens	   foder	   innehåller	   inga	   onödiga	   tillsatser	   eller	  
bekämpningsmedel".	  

Nedanstående figur 14 redogör för det totala resultatet från enkätfråga 15 påstående B, 
”Kraven på god djuromsorg är densamma för KRAV som för djur i konventionell och 
EU-ekologisk djurhållning”. Analysen visar att det endast var 130 respondenter som 
angett ett korrekt svar och 80 respondenter som besvarat påståendet felaktigt. 23 
respondenter, av de som angett ett korrekt svar, visar sig vara ”väldigt säkra” på att 
deras svar är korrekt. Samtidigt visar det sig även att ytterligare 16 respondenter, som 
också angett ett korrekt svar, graderat sin säkerhet till ”inte alls säker”. Vidare visar 
resultatet även att sex respondenter, av de totala 80 respondenter som svarat felaktigt, 
ansåg sig ”väldigt säkra” på att deras svar varit korrekt samt att ytterligare 14 
respondenter ansåg sig vara ”säkra” på att deras felaktiga svar varit korrekt.  

Medelvärdet för respondenternas gradering för hur säkra de är på att deras svar är 
korrekt är, för de som angett ett korrekt svar, 3.14, medan medelvärdet för de 
respondenter som svarat felaktigt är 2.83, vilket resulterar i en medelvärdesskillnad på 
ungefärliga 0.313. Detta indikerar på att de respondenter som svarat korrekt graderat sin 
säkerhet högre än de som svarat felaktigt. Ett oberoende t-test visade på att (t=1.816, 
p=0.071), vilket indikerar på att det inte finns en signifikant skillnad mellan de två 
grupperna och hur de valt att gradera sina svar.   

	  

Figur	  14	  "Vad	  gör	  KRAV	  för	  djuromsorgen…?	  b)	  Kraven	  på	  god	  djuromsorg	  är	  densamma	  för	  KRAV	  som	  för	  djur	  i	  
konventionell	  och	  EU-‐ekologisk	  djurhållning".	  

Figur 15 nedan visar resultatet från enkätfråga 15, påstående C,	   “Produktionen 
kontrolleras varje år”. Analysen visar att det totalt var 163 respondenter som angett ett 
korrekt svar och 47 som angett ett felaktigt. 27 respondenter som angett ett korrekt svar 
visade sig vara ”väldigt säker” på att deras svar var korrekt medan det samtidigt visades 
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att ytterligare 33 respondenter som också angett ett korrekt svar graderat sin säkerhet till 
”inte alls säker”. Nedanstående figur 15 visar även att 13 respondenter som svarat 
felaktigt varit ”måttligt” säkra på att deras felaktiga svar varit korrekt.  

Medelvärdet för respondenternas gradering för hur säkra de är på att deras svar är 
korrekt är, för de som svarat korrekt, 2.93, medan medelvärdet för de respondenter som 
svarat felaktigt är 2.21, vilket resulterar i en medelvärdesskillnad på ungefärliga 0.720. 
Detta indikerar på att de respondenter som angett ett korrekt svar endast graderat sin 
säkerhet till att vara ≈ ”måttligt” och att de respondenter som angett ett felaktigt svar 
graderat sin säkerhet till att vara ≈ ”måttlig”. Vårt utförda oberoende t-test visar att det 
finns en signifikant skillnad mellan de två grupperna och hur de valt att gradera sina 
svar då (t=3.259, p=0.001). 

	  

Figur	  15	  "Vad	  gör	  KRAV	  för	  djuromsorgen…?	  c)	  Bonden	  arbetar	  planerat	   för	  att	  se	  till	  att	  djuren	  ska	  ha	  en	  god	  
hälsa".	  

Figur 16 nedan visar resultatet från enkätfråga 15 påstående D,	  “Bonden arbetar planerat 
för att se till att djuren ska ha en god hälsa”. Analysen visar att det totalt var 199 
respondenter som besvarat påståendet korrekt och 11 respondenter som besvarat 
påståendet felaktigt. Av de 199 respondenter med ett korrekt svar var det 39 som visade 
sig vara ”väldigt säker” på deras svar och 68 som endast graderat sin säkerhet till 
”måttlig”. Av de 13 respondenter som angett ett felaktigt svar är det fem som angett sig 
vara ”säker” på att deras felaktiga svar varit korrekt samt två som angett sig vara 
”väldigt säkra” på att deras felaktiga svar varit korrekt.  

Medelvärdet för respondenternas gradering för hur säkra de är på att deras svar är 
korrekt är, för de som angett ett korrekt svar, 3.27, medan medelvärdet för de 
respondenter som svarat felaktigt är 3.45. Detta resulterar i en medelvärdesskillnad på 
ungefärliga -0.183. Detta indikerar på att respondenterna som angett ett korrekt svar 
varit ≈ ”måttligt” säkra på att deras svar varit korrekt, medan de respondenter som 
svarat felaktigt graderat sin säkerhet till att vara oberoende på om de angett ett korrekt 
eller felaktigt svar, graderat sin säkerhet mellan skalorna ≈ ”måttlig” till ”säker”. Ett 
oberoende t-test visar på att det signifikant inte finns någon medelvärdesskillnad mellan 
de två grupperna och deras valda gradering då (t=-0.499, p=0.618).  
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Figur	  16	  "Vad	  gör	  KRAV	  för	  djuromsorgen…?	  d)	  Produktionen	  kontrolleras	  varje	  år".	  

Ett totalt genomsnittligt medelvärde på respondenternas korrekta svar på enkätfråga 15 
och de fyra påståendena visar att de respondenter med ett korrekt svar är mer säkra på 
att deras svar är korrekt med ett medelvärde på 3.22, i jämförelse med de respondenter 
som angett ett felaktigt svar som har ett genomsnittligt medelvärde på 2.78. 

Nedan följer fyra figurer, figur 17-20, som redovisar resultatet från enkätfråga 16 ”	  
Vad gör KRAV för din hälsa?” och de fyra påståenden som ingår i enkätfrågan.  

Figur 17 nedan visar resultatet från enkätfråga 16 påstående A,	   “KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter är fri från onödiga tillsatser som exempelvis onaturliga färgämnen 
och konstgjorda smakförstärkelser”. Analysen visar att det totalt var 181 respondenter 
som besvarade påståendet med ett korrekt svar och 29 respondenter som angav ett 
felaktigt. 55 av de respondenter som svarat korrekt visar sig vara ”väldigt säkra” på 
deras svar samtidigt som ytterligare 46 respondenter som besvarat påståendet korrekt 
endast visar sig vara ”måttligt” säkra. Analysen visar även att fem av det totala 29 
respondenter som angett ett felaktigt svar varit ”säkra” på att deras svar är korrekt samt 
att två respondenter ansåg sig vara ”väldigt säker” på att deras felaktiga svar varit 
korrekt.  

Medelvärdet för respondenternas gradering för hur säkra de är på att deras svar är 
korrekt är, för de som svarat angett ett korrekt svar, 3.69 medan medelvärdet för de 
respondenter som svarat felaktigt är 2.76, vilket resulterar i en medelvärdesskillnad på 
ungefärliga 0.926 . Detta indikerar på att de respondenter som svarat korrekt har 
graderat sin säkerhet mellan skalorna ≈ ”måttlig” till ”säker” medan de som svarat 
felaktigt graderat sin säkerhet till att vara ≈ ”måttlig” Enligt ett utför oberoende t-test 
kan vi urskilja att det finns en signifikant medelvärdesskillnad mellan de två grupperna 
och deras valda gradering då (t=3.990, p=0.000).  
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Figur	  17	   "Vad	  gör	  KRAV	   för	  din	  hälsa…?	  a)	  KRAV-‐märkta	   livsmedelsprodukter	  är	   fri	   från	  onödiga	   tillsatser	   som	  
exempelvis	  onaturliga	  färgämnen	  och	  konstgjorda	  smakförstärkelser".	  

Figur 18 nedan visar resultatet av enkätfråga 16 påstående B, ”Cancerframkallande 
ämnet Nitrit används för att ge charkprodukter röd färg och förlänga dess hållbarhet, 
detta ämne är inte tillåtet i KRAV- märkta livsmedelsprodukter”. Analysen visar att det 
totalt var 184 respondenter som angett ett korrekt svar och 26 som svarade felaktigt. 39 
av de respondenter som svarat korrekt visar sig vara ”väldigt säker” på deras svar 
samtidigt som 42 respondenter som också svarat korrekt på påståendet visar sig vara 
”inte alls säker” på deras svar. Analysen visar även att av de 26 respondenter som angett 
ett felaktigt svar är det 11 som visat sig vara ”måttligt” säkra på att deras felaktiga svar 
varit korrekt samt en respondent som angivit ”säker” trots felaktigt svar.  

Medelvärdet för respondenternas gradering för hur säkra de är på att deras svar är 
korrekt är, för de som besvarat påståendet korrekt, 2.95, medan medelvärdet för de 
respondenter som svarat felaktigt är 2.08, vilket resulterar i en medelvärdesskillnad på 
ungefärliga 0.869. Detta indikerar på att de respondenter som angett ett korrekt svar har 
graderat sin säkerhet till att vara ≈ ”måttlig” och de som svarat felaktigt har graderat sin 
säkerhet till att vara ≈ ”osäker”. Genom ett oberoende t-test kan vi urskilja att det 
signifikant finns en medelvärdesskillnad mellan de två grupperna och deras valda 
gradering då (t=3.837, p=0.000).  

	  

Figur	  18	  "Vad	  gör	  KRAV	  för	  din	  hälsa…?	  b)	  Cancerframkallande	  ämnet	  Nitrit	  används	   för	  att	  ge	  charkprodukter	  
röd	  färg	  och	  förlänga	  dess	  hållbarhet,	  detta	  ämne	  är	  inte	  tillåtet	  i	  KRAV-‐märkta	  livsmedels-‐	  produkter".	  

Figur 19 nedan visar resultatet från enkätfråga 16 påstående C, ”För att skydda mot 
förorening i mat får produktionen av livsmedel inte ske för nära starkt trafikerade 
vägar”. Analysen visar att det endast var 129 respondenter som angav ett korrekt svar 
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och 81 som angav ett felaktigt. 21 av de respondenter som svarat korrekt visar sig vara 
”väldigt säkra” på deras svar samtidigt som ytterligare 44 respondenter som också 
svarat korrekt på påståendet visar sig vara ”inte alls säker” på att deras korrekta svar 
varit korrekt. Resultatet visar även att 14 respondenter, av det totala 81 som angav ett 
felaktigt svar, varit ”säker” på att deras svar är korrekt samt ytterligare 35 respondenter 
som är ”måttligt” säkra. Tre respondenter med felaktigt svar har även graderat sin 
säkerhet till att vara ”väldigt säker”.  

Medelvärdet för respondenternas gradering för hur säkra de är på att deras svar är 
korrekt är, för de som angett ett korrekt svar, 2.53 medan medelvärdet för de 
respondenter som svarat felaktigt är 2.72, vilket resulterar i en medelvärdesskillnad på 
ungefärliga -0.181. Detta indikerar på att de respondenter som angett ett korrekt svar 
graderat sin säkerhet mellan skalorna ≈ ”osäker” till ”måttlig”. De respondenter som 
angett ett felaktigt svar har garderat sin säkerhet till ≈ ”måttlig”. Ett utfört oberoende t-
test visade att (t=-1.043, p=0.298), vilket indikerar att det inte finns någon signifikant 
medelvärdesskillnad mellan de två grupperna och deras valda gradering.  

	  

Figur	  19	  "Vad	  gör	  KRAV	  för	  din	  hälsa…?	  c)	  För	  att	  skydda	  mot	  förorening	  att	  i	  mat	  får	  produktionen	  av	  livsmedel	  
inte	  ske	  för	  nära	  starkt	  trafikerade	  vägar".	  

Figur 20 nedan visar resultatet från enkätfråga 16 påstående D, ”Cirka 300 stycken E-
nummer är tillåtna av EU-kommissionen, av dessa 300 nummer är endast en liten del 
(ungefär 40 stycken) tillåtna i KRAV-märkta livsmedelsprodukter”. Analysen visar att 
det totalt var 179 respondenter som besvarade påståendet korrekt och 31 som svarade 
felaktigt. Endast 16 av de respondenter som besvarade påståendet korrekt visar sig vara 
”väldigt säker” medan hela 51 respondenter som också svarat korrekt visar sig endast 
vara ”inte alls säker”. Resultatet visar även att sex respondenter, utav det totala 31 som 
angett ett felaktigt svar, graderat sin säkerhet till ”säker”.  

Medelvärdet för respondenternas gradering för hur säkra de är på att deras svar är 
korrekt är, för de som angett ett korrekt svar, 2.54, medan medelvärdet för de 
respondenter som svarat felaktigt är 2.10, vilket resulterar i en medelvärdesskillnad på 
ungefärliga 0.440. Detta indikerar på att de respondenter som angett ett korrekt svar har 
graderat sin säkerhet mellan skalorna ≈ ”osäker” till ”måttlig” medan de respondenter 
som angett ett felaktigt svar har graderat sin säkerhet till ≈ ”osäker”. Ett utfört 
oberoende t-test visar att det inte finns en signifikant skillnad mellan de två grupperna 
och deras valda gradering då (t=1.801, p=0.073). 
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Figur	  20	  "Vad	  gör	  KRAV	  för	  din	  hälsa…?	  d)	  Cirka	  300	  stycken	  E-‐nummer	  är	  tillåtna	  av	  EU-‐kommissionen,	  av	  dessa	  
300	  nummer	  är	  endast	  en	  liten	  del	  (ungefär	  40	  stycken)	  tillåtna	  i	  KRAV-‐märkta	  livsmedelsprodukter".	  

Ett totalt genomsnittligt medelvärde på respondenternas korrekta svar i enkätfråga 16 
och de fyra påståendena visar att de respondenter med ett korrekt svar är mer säkra på 
att deras svar är korrekt med ett medelvärde på 2.92, i jämförelse med de respondenter 
som angett ett felaktigt svar som har ett genomsnittligt medelvärde på 2.4. 

Nedan följer fyra figurer, figur 21-23, som redovisar resultatet från enkätfråga 17 ”Vad 
gör KRAV för miljö och klimat?” och de fyra påståenden som ingår i enkätfrågan.  

Figur 21 nedan visar resultatet från enkätfråga 17 påstående A, ”På KRAV-märkta 
gårdar finns det inte en specifik miljöpolicy eller ett systematiskt miljöarbete”. 
Analysen visar att det endast var 121 respondenter som besvarat påståendet korrekt och 
89 respondenter som svarade felaktigt. 23 av de respondenter som angett ett korrekt 
svar visar sig vara ”säkra” på deras svar samtidigt som ytterligare 15 respondenter som 
besvarat påståendet korrekt visar sig vara ”inte alls säker” på deras korrekta svar. 
Analysen visar även att 23 respondenter, av det totala 89 som besvarat påståendet 
felaktigt, varit ”säker” på deras svar samt att ytterligare nio varit ”väldigt säker” på att 
deras felaktiga svar varit korrekt.  

Medelvärdet för respondenternas gradering för hur säkra de är på att deras svar är 
korrekt är, för de som angett ett korrekt svar, 3.51, medan medelvärdet för de 
respondenter som svarat felaktigt är 3.16, vilket resulterar i en medelvärdesskillnad på 
ungefärliga 0.355. Detta indikerar på att de respondenter som angett ett korrekt svar 
graderat sin säkerhet mellan skalorna ≈ ”måttlig” till ”säker” medan de respondenter 
som angett ett felaktigt svar har graderat sin säkerhet till ≈ ”måttlig”. Ett utfört 
oberoende t-test visade att det finns en signifikant medelvärdesskillnad mellan de två 
grupperna och deras valda gradering då, (t=2.207, p=0.028). 
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Figur	  21	  "Vad	  gör	  KRAV	  för	  miljö	  och	  klimat…?	  a)	  På	  KRAV-‐märkta	  gårdar	  finns	  det	  inte	  en	  specifik	  miljöpolicy	  och	  
ett	  systematiskt	  miljöarbete".	  

Figur 22 nedan visar det totala resultatet av enkätfråga 17 påstående B,	  “KRAV-märkta 
livsmedel bidrar i samma grad till ökat utsläpp av växthusgaser som konventionella 
livsmedel”.  Analysen visar att det totalt var 153 respondenter som angett ett korrekt 
svar och 57 som svarade felaktigt. 30 av de respondenter som besvarade påståendet 
korrekt visar sig vara ”väldigt säker” på deras svar samtidigt som ytterligare 17 
respondenter som också angett ett korrekt svar visar sig vara ”inte alls säker”. Analysen 
visar även att åtta respondenter som besvarat påståendet felaktigt varit ”väldigt säker” 
på deras svar och sju som varit ”säker” på att deras felaktiga svar varit korrekt.  

Medelvärdet för respondenternas gradering för hur säkra de är på att deras svar är 
korrekt är, för de som svarat korrekt, 3.31, medan medelvärdet för de respondenter som 
svarat felaktigt är 3.02, vilket resulterar i en medelvärdesskillnad på ungefärliga 0.290. 
Detta indikerar på att oberoende på om respondenterna angett ett korrekt eller felaktigt 
svar har de graderat sin säkerhet till att vara ≈ ”måttlig”. Det oberoende t-test som 
utförts visar att det inte finns en signifikant medelvärdesskillnad mellan gruppernas svar 
och deras valda gradering då (t=1.555, p=0.121). 

	  

Figur	  22	  "Vad	  gör	  KRAV	  för	  miljö	  och	  klimat…?	  b)	  KRAV-‐märkta	  livsmedel	  bidrar	  i	  samma	  grad	  till	  ökat	  utsläpp	  av	  
växthusgaser	  som	  konventionellt	  livsmedel".	  

Figur 23 nedan visar resultatet från enkätfråga 17 påstående C, ”När du konsumerar 
KRAV-märkta produkter slipper människor, djur och växter att utsättas för kemiska 
bekämpningsmedel”. Analysen visar att det totalt var 189 respondenter som angett ett 
korrekt svar och 21 som angett ett felaktigt. 51 av de respondenter som svarat korrekt på 
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påståendet visar sig vara ”väldigt säkra” på deras svar samtidigt som ytterligare 13 
respondenter som också angett ett korrekt svar visar sig vara ”inte alls säker”. Resultatet 
visar även att 7 respondenter, av de totala 21 som besvarade påståendet felaktigt, visar 
sig vara ”säker” på deras svar samt en respondent som ansåg sig vara ”väldigt säker” på 
att deras felaktiga svar varit korrekt.  

Medelvärdet för respondenternas gradering för hur säkra de är på att deras svar är 
korrekt är, för de som angett ett korrekt svar, 3.56, medan medelvärdet för de 
respondenter som svarat felaktigt är 3.19, vilket resulterar i en medelvärdesskillnad på 
ungefärliga 0.370. Detta indikerar på att de respondenter som angett ett korrekt svar 
graderat sin säkerhet mellan skalorna ≈ ”måttlig” till ”säker” medan de respondenter 
som angett ett felaktigt svar graderat sin säkerhet till ≈ ”måttlig”. Ett utfört oberoende t-
test visar att det inte finns någon signifikant medelvärdesskillnad mellan de två 
grupperna och deras valda gradering då (t=1.768, p=0.088).  

	  

Figur	  23	  "Vad	  gör	  KRAV	  för	  miljö	  och	  klimat…?	  c)	  När	  du	  konsumerar	  KRAV-‐märkta	  livsmedelsprodukter	  slipper	  
människor,	  djur	  och	  växter	  att	  utsättas	  för	  kemiska	  bekämpningsmedel".	  

Ett totalt genomsnittligt medelvärde på respondenternas svar i enkätfråga 17 och de tre 
påståendena visar att de respondenter med ett korrekt svar är mer säkra på att deras svar 
är korrekt med ett medelvärde på 3.46, i jämförelse med de respondenter som angett ett 
felaktigt svar som har ett genomsnittligt medelvärde på 3.12. 

Nedan följer fyra figurer, figur 24-26, som redovisar resultatet från enkätfråga 18 ”	  
Vad tar KRAV för socialt ansvar”? och de fyra påståenden som ingår i enkätfrågan.  

Figur 24 nedan visar resultatet från enkätfråga 18 påstående A, ”KRAV tar hänsyn till 
de anställdas arbets- och levnadsvillkor, i Sverige och resterande del av världen”. 
Analysen visar att det totalt var 138 respondenter som angett ett korrekt svar och 72 
respondenter som angett ett felaktigt. 24 av de respondenter som svarat korrekt på 
påståendet visar sig vara ”väldigt säkra” på deras svar samtidigt som ytterligare 29 
respondenter som också svarat korrekt visar sig vara ”osäkra” på deras svar. Resultatet 
visar även att 12 respondenter, av det totala 72 som besvarat påståendet felaktigt, är 
”säker” på sitt svar samt ytterligare sex som är ”väldigt säkra” på att deras felaktiga svar 
är korrekt.  

Medelvärdet för respondenternas gradering för hur säkra de är på att deras svar är 
korrekt är, för de som angett ett korrekt svar, 3.17, medan medelvärdet för de 
respondenter som svarat felaktigt är 2.82, vilket resulterar i en medelvärdesskillnad på 
ungefärliga 0.347. Detta indikerar på att, oberoende på om respondenterna angett ett 
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korrekt eller felaktigt svar, har graderat sin säkerhet till att vara ≈ ”måttlig”. Ett utfört 
oberoende t-test visar att det finns en signifikant medelvärdesskillnad mellan de två 
grupperna och deras valda gardering då (t=2.067, p=0.040).  

	  

Figur	   24	   "Vad	   tar	   KRAV	   för	   socialt	   ansvar…?	   a)	   KRAV	   tar	   hänsyn	   till	   de	   anställdas	   arbets-‐	   och	   levnadsvillkor,	   i	  
Sverige	  och	  resterande	  del	  av	  världen".	  

Figur 25 nedan visar resultatet från enkätfråga 18 påstående B,	   “Den som jobbar med 
KRAV-godkänd produktion slipper utsättas för giftiga bekämpningsmedel till vardags”.  
Analysen visar att det totalt var 191 respondenter som angett ett korrekt svar och 19 
som angett ett felaktigt. 46 av de respondenter som besvarat påståendet korrekt visar sig 
vara ”väldigt säkra” på deras svar samtidigt som ytterligare 14 respondenter som också 
svarat korrekt visar sig vara ”inte alls säkra”.  Resultatet visar även att sju respondenter, 
av det totala 19 som besvarat påståendet felaktigt, är ”måttligt” säkra på deras svar samt 
två respondenter med felaktigt svar som är ”väldigt säker” på att deras svar är korrekt.  

Medelvärdet för respondenternas gradering för hur säkra de är på att deras svar är 
korrekt är, för de som besvarat påståendet korrekt, 3.52 medan medelvärdet för de 
respondenter som svarat felaktigt är 2.42, vilket resulterar i en medelvärdesskillnad på 
ungefärliga 1.097. Detta indikerar på att de respondenter som svarat korrekt har graderat 
sin säkerhet mellan skalorna ≈ ”måttlig” till ”säker” och att de som svarat felaktigt har 
graderat sin säkerhet mellan skalorna ≈ ”osäker” till ”måttlig”. Ett utfört oberoende t-
test indikerar att det finns en signifikant medelvärdesskillnad mellan de två grupperna 
och deras valda gradering då (t=3.861, p=0.000). 

	  

Figur	  25	  "Vad	  tar	  KRAV	  för	  socialt	  ansvar…?	  b)	  Den	  som	  arbetar	  med	  KRAV-‐godkänd	  produktion	  slipper	  utsättas	  
för	  giftiga	  bekämpningsmedel	  till	  vardags".	  
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Figur 26 nedan visar resultatet av enkätfråga 18 påstående C, ”KRAV ställer inga krav 
på bondens arbetsvillkor och sociala förhållanden”. Analysen visar att det totalt var 149 
respondenter som angett ett korrekt svar och 61 som angett ett felaktigt. 24 av de 
respondenter som besvarat påståendet korrekt visar sig vara ”väldigt säkra” på deras 
svar samtidigt som ytterligare 19 respondenter som också besvarat påståendet korrekt 
visar sig vara ”inte alls säkra”. Resultatet visar även att 14 respondenter, av det totala 61 
som besvarat påståendet felaktigt, var ”säker” på deras svar samt nio som visade sig 
vara ”väldigt säker” på att deras felaktiga svar varit korrekt.  

Medelvärdet för respondenternas gradering för hur säkra de är på att deras svar är 
korrekt är, för de som besvarat påståendet korrekt, 3.10 medan medelvärdet för de 
respondenter som svarat felaktigt är 3.20, vilket resulterar i en medelvärdesskillnad på 
ungefärliga -0.096. Detta indikerar på att, oberoende på om respondenterna angett ett 
korrekt eller felaktigt svar, har de graderat sin säkerhet mellan skalorna ≈ ”måttlig”. Ett 
utfört oberoende t-test visar att det inte finns någon signifikant skillnad, vilket indikerar 
att det inte finns någon signifikant medelvärdesskillnad mellan de två grupperna och 
deras valda gradering då (t=-0.522, p=0.602).  

	  

Figur	   26	   "Vad	   tar	   KRAV	   för	   socialt	   ansvar…?	   c)	   KRAV	   ställer	   inga	   krav	   på	   bondens	   arbetsvillkor	   och	   sociala	  
förhållanden."	  

Ett totalt genomsnittligt medelvärde på respondenternas korrekta svar i enkätfråga 18 
och de tre påståendena visar att de respondenter med ett korrekt svar är mer säkra på att 
deras svar är korrekt med ett medelvärde på 3.26, i jämförelse med de respondenter som 
angett ett felaktigt svar som har ett genomsnittligt medelvärde på 2.11. 

För att se om respondenternas upplevda kunskap angående KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter, enkätfråga 14, överensstämmer med deras faktiska kunskap (vilket 
vi författare anser besvaras genom respondenternas gradering på påståendena i frågorna 
11, 15-18) har vi valt att sammanställa ett genomsnittligt medelvärde för de 
respondenter som angett ett korrekt respektive felaktigt svar på de ovanstående frågorna 
(11, 15-18). Totalt visade analysen att alla respondenterna totalt angett 3084 korrekta 
svar i frågorna 11, 15-18 (av 3780 möjliga), vilket indikerar att 696 svar varit felaktiga. 
Både gruppen som angett ett korrekt svar samt gruppen som angett felaktig svar har 
graderat sin säkerhet på sina svar med en graderingskala mellan 1-5, där 1= inte alls 
säker och 5= väldigt säker. De respondenter som angett ett korrekt svar har ett 
genomsnittligt medelvärde på 3.32 medan de med ett felaktigt har ett genomsnittligt 
medelvärde på 2.66. Vi författare har valt att använda graderingen och dess 
genomsnittliga medelvärde för de respondenter som angett ett korrekt svar som ett 
resultat på deras faktiska kunskap. Detta med anledning av att ”stämmer” ”stämmer 
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inte” annars lätt kan besvaras med en chansning, mer utförlig beskrivning finns i avsnitt 
5.3 Utformning av enkät. På enkätfråga 14 fick respondenterna möjlighet att bedöma sin 
egen kunskap på en graderingskala mellan 1-5 (där 1=förstår inte alls och 5=förstår 
mycket bra). Medelvärdet på deras upplevda kunskap var 3.32. Detta resulterar i att 
respondenternas upplevda kunskap överensstämmer exakt med det genomsnittliga 
medelvärdet på respondenternas faktiska kunskap, det vill säga för dem som angett ett 
korrekt svar. Dock är vi författare medvetna om att enkätfråga 14 även innehåller de 
respondenters gradering som angett ett felaktigt svar på enkätfråga 11, 15-18 men för att 
i största mån få tag i ett medelvärde på respondenternas upplevda kunskap var detta det 
enda alternativet vi författare kunde använda oss av.  Detta resulterade i att 
respondenternas faktiska kunskap anses vara ”måttlig”. Vi författare är även medvetna 
om att det är 696 svar, 18.6 procent, som varit felaktiga, vilket även påvisar att det råder 
en okunskap bland dessa respondenter då deras svar varit totalt felaktiga.   

Vi författare har även valt att jämföra enkätfråga 9 som behandlar ”av vilken orsak 
respondenterna väljer att konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter” med deras 
kunskap kring de specifika områdena i enkätfråga 15-18 (djuromsorg, hälsa, miljö och 
klimat samt socialt ansvar). Genom att jämföra respondenternas korrekta svar för dessa 
frågor med hur de valt att rangordna alternativen i enkätfråga 9 kan vi författare ta del 
av om respondenterna visar att de har kunskap om det alternativ de valt att rangorda 
som ”störst påverkan” på deras val av att konsumera KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter. Denna jämförelse har gjorts i form av fyra separata analyser 
nedan. Anledningen till varför vi i detta fall har valt att använda antal korrekta svar och 
inte hur de graderat sina svar, som vi gjort i tidigare analyser ovan, var med anledning 
av att det inte var möjligt att jämföra tre olika variabler. Av denna anledning kunde vi 
därmed inte ta med graderingen på deras svar utan valde att enbart förhålla oss till de 
korrekta svaren. En deskriptiv analys visar att totalt 30 respondenter ansåg alternativet 
”för djuromsorgen” hade ”störst påverkan” på deras val av att konsumera KRAV-
märkta livsmedelsprodukter. Vidare visade analysen att dessa 30 respondenter angett 
106 korrekta svar av totalt 120 möjliga i enkätfråga 15. Detta innebär att ungefär 88 
procent av de som angett ”för djuromsorgen” som ”störst påverkan” angett ett korrekt 
svar. Analys nummer två visade att 68 respondenter, av 174 möjliga, ansåg att 
alternativet ”för dig själv och din hälsa” hade ”störst påverkan” på deras val av att 
konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter. Analysen visade att dessa 68 
respondenter angett 207 korrekta svar av totalt 272 möjliga i enkätfråga 16. Detta 
innebär att 76 procent av de som angett ”för dig själv och din hälsa” som ”störst 
påverkan” har angett ett korrekt svar. Vidare analys, analys nummer tre, visade att 68 
respondenter, av totalt 174, ansåg alternativ ”för miljön och klimatet” hade ”störst 
påverkan” på deras val av att konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter. Totalt 
visade analysen att dessa 68 respondenter angett 147 korrekta svar av 204 möjliga på 
enkätfråga 17. Detta innebär att 72 procent av de som angett alternativet ”miljö och 
klimat” som ”största påverkan” har angett ett korrekt svar. Sista analysen visade att åtta 
respondenter angett att alternativet ”för samhället och dina medmänniskor” hade ”störst 
påverkan” på deras val av att konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter. Totalt 
visade analysen att dessa åtta respondenter angett totalt 20 korrekt svar utav 24 möjliga 
på enkätfråga 28. Vilket visar på en procentsats på 83 procent av respondenterna som 
angett ”för samhället och dina medmänniskor” som ”störst påverkan” i valet av KRAV-
märkt konsumtion angett ett korrekt svar på enkätfråga 18.  
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6.3 Information  
För att ta del av respondenternas åsikter kring informationen av KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter kommer vi författare i nedanstående avsnitt redogöra resultatet av 
respondenternas svar från enkätfrågorna 19-22. Detta avsnitt kommer därmed beröra 
det andra temat: Information.  

Enkätfråga 19-22 behandlar informationen kring KRAV-märkta livsmedelsprodukter 
och hur respondenterna anser att detta förmedlas från företag samt vilken information 
som är mest effektiv. Enkätfråga 19, figur 27, behandlar respondenternas åsikter kring i 
vilken grad de anser att företag kommunicerar innebörden med KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter. Analysen visar att 70 respondenter, 33.3 procent, anser att företag 
kommunicerar innebörden i ”låg grad” följt av 60 respondenter, 28.6 procent, som anser 
att företag kommunicerar innebörden i ”mycket låg grad”. Endast 7 respondenter, 3 
procent, av de totala 210 ansåg att företag kommunicerar innebörden i ”mycket hög 
grad”. Det totala medelvärdet för respondenternas uppfattning om hur företag förmedlar 
fördelarna med att kommunicera KRAV-märkta livsmedelsprodukter är 2.26, vilket 
indikerar att respondenterna uppfattar att kommunikationen sker i relativt ”låg grad”. Se 
nedanstående figur 27 för den totala svarsfrekvensen. 

En ytterligare analys visade att kvinnor uppfattar att företag kommunicerar innebörden 
av att konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter lägre än vad män gör med ett 
medelvärde på 2.18 respektive 2.34. Ett oberoende t-test visade dock att det statistiskt 
inte går att säkerställa att det finns en medelvärdesskillnad då (t=-1.088, p=0.278). 
Ytterligare en analys visade att respondenterna bosatta i Södra Sverige och 
Mellansverige anser att företag kommunicerar innebörden till en ”låg grad”, med ett 
medelvärde på 1.96 respektive 2.21. Respondenter bosatta i Norra Sverige anser också 
att företag kommunicerar i ”låg grad”, dock med ett högre medelvärde på 2.49. En 
envägs variansanalys visade att det finns en signifikant skillnad mellan medelvärdena 
för var respondenterna är bosatta samt hur de uppfattar att företag kommunicerar 
KRAV-märkta livsmedelsprodukter då F(2)=4.238, p=0.016. För att identifiera var 
skillnaden finns har vi författare genomfört ett post hoc-test. Testet visar att 
medelvärdesskillnaden finns mellan norra och södra Sverige. 

 

 

 

 

För att se 
om det finns något samband mellan hur respondenterna ansett i vilket grad företag 
kommunicerar innebörden av att konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter, 
enkätfråga 19, samt i vilken grad de uppskattar att de själva konsumerar KRAV-märkta 

Figur	  27	  "I	  vilken	  grad	  anser	  du	  att	  företag	  kommunicerar	  KRAV-‐märkta	  
livsmedelsprodukter	  och	  dess	  innebörd?". 
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livsmedelsprodukter, enkätfråga 7, har vi författare valt att genomföra en 
korrelationsanalys. Totalt var det 210 respondenter som svarade på de två frågorna där 
medelvärdet för hur de ansåg att företag kommunicerar KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter var 2.26. Detta indikerar på att respondenterna ansåg att företag 
kommunicerar innebörden till relativt ”låg grad”. Samtidigt visades det att 
respondenterna konsumerade KRAV-märkta livsmedelsprodukter till ett genomsnittligt 
medelvärde på 3.24, vilket indikerar på att de konsumerar ≈ ”mindre sällan”. 
Korrelationsanalysen visar r=-0.34, p=0.628, vilket visar att det inte finns ett signifikant 
samband mellan hur respondenterna ansett företag kommunicera innebörden av KRAV-
märkta livsmedelsprodukter samt i vilken grad de konsumerar produkterna. 
Nedanstående figur 28 visar den totala svarsfrekvensen. Figuren visar att 13 av 
respondenterna som aldrig konsumerar KRAV-märkta livsmedelsprodukter ansåg att 
företag kommunicerar innebörden av att konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter 
till en ”mycket låg grad” samtidigt som analysen även visar att sex av respondenterna 
som alltid konsumerar KRAV-märkta livsmedelsprodukter ansåg att företag 
kommunicerar innebörden i ”mycket låg grad”. Denna information är intressant då detta 
tyder på att oavsett om respondenterna konsumerar KRAV-märkta livsmedelsprodukter 
”aldrig” eller ”alltid” anser 70 av 210 respondenter, 33.33 procent, att företag 
kommunicerar innebörden av att konsumera ekologiska produkter i ”låg grad” och 60 av 
respondenterna (≈28.6 procent) ansåg företag kommunicerar innebörden i ”mycket låg 
grad”. Inte ens de respondenter som alltid eller väldigt ofta konsumerar KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter ansåg att företag kommunicerar innebörden i ”mycket hög grad”.  

	  

Figur	  28	  Skillnaden	  för	  hur	  respondenterna	  ansett	  hur	  företag	  kommunicerar	  KRAV-‐märkta	  livsmedelsprodukter	  
samt	  i	  vilken	  grad	  respondenterna	  konsumerar	  produkterna.	  

Nedanstående figur 29 visar respondenternas svar på om de i större grad blir mer 
påverkade av negativ information än positiv information. 77 av respondenterna, 36.7 
procent, ansåg sig ”varken eller” bli mer påverkade av negativ information än positiv 
information, dock tätt följt av 63 respondenter som ansåg sig bli påverkade av negativ 
information i ”hög grad”, 30 procent.  Endast 15 respondenter, 7.1 procent, ansåg sig i 
”mycket låg grad” bli mer påverkade av negativ information än positiv. Samtidigt 
visade en analys att kvinnor i lägre grad blir mer påverkade av negativ information än 
män, med ett medelvärde på 3.14 respektive 3.32. Ett t-test visade att (t=-1.282, 
p=0.202), detta indikerar att det statistiskt inte går att säkerställa att det finns en 
medelvärdesskillnad mellan de två könen. Ytterligare en analys visade att respondenter 
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bosatta i norra, mellan och södra Sverige upplever att de bli mer påverkade av negativ 
information än positiv information till ett medelvärde av, 3.17, 3.15 respektive 3.41. 
Detta innebär att oavsett var respondenterna är bosatta upplever de att de varken mer 
eller mindre blir påverkade av negativ information än positiv information. Genom en 
envägs variansanalys konstatera att det statistiskt inte går att säkerställa att det finns en 
skillnad mellan medelvärdena för var respondenterna är bosatta i Sverige samt om de 
upplever att de i större grad blir mer påverkade av negativ information än positiv 
information. Nedanstående figur 29 visar den totala svarsfrekvensen. 

	  

Figur	  29	  "I	  vilken	  grad	  anser	  du	  dig	  GENERELLT	  blir	  mer	  påverkad	  av	  negativ	  information	  än	  positiv	  information?”.	  

Nedanstående figur 30 visar att 63 av respondenterna svarade att påstående d) "Väljer 
du inte att konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter bidrar du till sämre 
levnadsförhållanden, både för bonde och djur" generellt hade ”störst påverkan” på dem 
(emotionellt).  Vidare visar det att 57 respondenter svarade att påstående b) "Konsumera 
KRAV-märkta livsmedelsprodukter och värna om din miljö" hade ”störst påverkan”. 50 
av respondenterna svarade att påstående c) "Konsumera KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter och lev ett långt och friskt liv" hade ”störst påverkan” på dem 
medan endast 40 av respondenterna sa att påstående a) "Väljer du att inte konsumera 
KRAV-märkta livsmedelsprodukter ökar risken att du DÖR i Cancer" hade ”störst 
påverkan” på dem. Då vi författare tolkat påstående a) som ”extrem” negativ, b) som 
”moderat” positiv, c) som ”extrem” positiv samt d) som ”moderat” negativ (redogjorts 
mer utförligt i avsnitt 5.3 Utformning av enkät) kan vi genom nedanstående figur 30 se 
att ”moderat” negativ hade störst påverkan på respondenterna följt av ”moderat” positiv 
som hade näst störst påverkan. På tredje plats kom ”extrem” positiv och sist kom 
”extrem” negativ information. Se totala svarsfrekvensen för enkätfråga 21 i figur 30 
nedan.  
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Figur	  30	  "Rangordna	  mellan	  1-‐4	  vilket	  av	  de	  följande	  påståenden	  du	  anser	  GENERELLT	  påverkar	  dig	  mest	  
(emotionellt)".	  

Nedanstående figur 31 visar att 60 av respondenterna ansåg att påstående d) "Väljer du 
inte att konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter bidrar du till sämre 
levnadsförhållanden, både för bonde och djur" hade ”störst” påverkan på dem att 
konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter. 58 av respondenterna ansåg att 
påstående b) "Konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter och värna om din miljö" 
hade ”störst” påverkan. 51 respondenter ansåg att påstående a) "Väljer du att inte 
konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter ökar risken att du DÖR i Cancer" hade 
”störst” påverkan och 41 respondenter ansåg påstående c) "Konsumera KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter och lev ett långt och friskt liv" hade ”störst” påverkan. Då vi 
författare, precis som i enkätfråga 21, tolkat påstående a) som ”extrem” negativ, b) som 
”moderat” positiv, c) som ”extrem” positiv samt d) som ”moderat” negativ kan vi 
genom nedanstående figur 31 se att ”moderat” negativ hade störst påverkan på 
respondenterna följt av ”moderat” positiv som hade näst störst påverkan. På tredje plats 
kom ”extrem” negativ och sist kom ”extrem” positivt information. Se den totala 
svarsfrekvensen för enkätfråga 22 i figur 31 nedan.  

	  

Figur	  31	  "Rangordna	  mellan	  1-‐4	  vilket	  att	  följande	  påstående	  som	  ÖKAR	  DIN	  BENÄGENHET	  ATT	  KONSUMERA	  
KRAV-‐märkta	  livsmedelsprodukter".	  

För att statistiskt se om det finns något samband mellan respondenternas svar på om de i 
större grad blir mer påverkade av negativ information än positiv information, enkätfråga 
20, samt hur respondenterna besvarat enkätfråga 21 och 22 (där respondenterna 
rangordnat vilket av de fyra påstående som de ansåg påverkar dem i större grad, både 

0	  
50	  

100	  
150	  
200	  
250	  

95	  
38	   33	   43	  

28	  
58	   75	   50	  

47	   57	   52	   54	  
40	   57	   50	   63	  

An
ta
l	  

Fråga 21 

Störst	  påverkan	  

Näst	  högst	  
påverkan	  

Näst	  minst	  
påverkan	  

Minst	  påverkan	  

0	  
50	  
100	  
150	  
200	  
250	  

98	   36	   41	   34	  

29	  
58	   62	   61	  

32	   58	   66	   55	  
51	   58	   41	   60	  

An
ta
l	  

Fråga 22 

Störst	  påverkan	  

Näst	  högst	  
påverkan	  

Näst	  minst	  
påverkan	  

Minst	  påverkan	  



	   80	  

emotionellt samt deras benägenhet att konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter) 
har vi författare valt att genomföra en korrelationsanalys. Detta resulterar i att vi kan se 
om där finns ett samband mellan huruvida respondenterna angett sig bli mer påverkade 
av negativ information, enkätfråga 20, och hur de faktiskt valt att rangordna vilket 
påstående som påverkar dem mest, frågorna 21 & 22. Tabell 2 nedan visar att det finns 
ett signifikant samband mellan enkätfrågan som behandlar om de blir mer påverkade av 
negativ information än positiv, enkätfråga 20 och påstående a) då r=0.241, p=0.000 
samt påstående c) då r=0.188, p=0.006 i enkätfråga 21 ”Rangordna mellan 1-4 vilket av 
de följande påståenden du anser GENERELLT påverkar dig mest (emotionellt)". Det 
vill säga, det finns ett samband mellan hur respondenterna valt att gradera sitt svar på 
enkätfråga 20 och hur de valt att rangordna påståendena a) respektive påstående c) i 
enkätfråga 21. Dock visar nedanstående tabell att det statistiskt inte går att säkerställa att 
det finns ett samband mellan enkätfråga 20 samt påstående b) och d) i enkätfråga 21 då 
signifikansvärdet för b) är r=0.062, p=0.37 och d) r=0.031, p=0.656. Detsamma är det 
för enkätfråga 22, ”Rangordna mellan 1-4 vilket att följande påstående som ÖKAR DIN 
BENÄGENHET ATT KONSUMERA KRAV-märkta livsmedelsprodukter",	   där 
tabellen också visar att det statistiskt går säkerställa ett samband mellan enkätfråga 20, 
och hur de valt att rangordna påstående a) r=0.208, p=0.002 respektive påstående c) 
r=0.287, p=0.000 i enkätfråga 22. Dock visar samma tabell att det inte finns något 
signifikant samband samband mellan enkätfråga 20 och påstående b) där r=0.021, 
p=0.765 respektive d) där r=0.057, p=0.410 i enkätfråga 22.  

Påstående 
Fråga 21 

Pearson 
correlation 
(r) 

Sig.  
(2-tailed) 
(p) 

Påstående 
Fråga 22 

Pearson 
correlation 
(r) 

Sig.  
(2-tailed) 
(p) 

a)*  0,241 0,000 a)* 0,208  0,002 
b)** 0,062 0,37 b)** 0,021 0,765 
c)*** 0,188 0,006 c)*** 0,287 0,000 
d)**** 0,031 0,656 d)**** 0,057 0,410 

	  	  	  Tabell	  2	  Samband	  mellan	  fråga	  20	  och	  påståendena	  i	  fråga	  21	  samt	  22.	  

* "Väljer du att inte konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter ökar risken att du DÖR i Cancer" 
** "Konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter och värna om din miljö" 
*** "Konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter och lev ett långt och friskt liv" 
**** "Väljer du inte att konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter bidrar du till sämre levnadsförhållanden, både för 
bonde och djur" 
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7. ANALYS & DISKUSSION 
Genom de redovisade svaren av det insamlade data presenterat i kapitlet ovan, ämnar 
vi författare genom detta kapitel att söka likheter och skillnader från vårt funna resultat 
med tidigare forskning och studier. Diskussionen och analysen kring studiens resultat i 
samband med tidigare forskning och studier kommer ligga till grund för denna studies 
slutsats.  

7.1 Kunskap 

7.1.1 Generell kunskap om KRAV 
Bortsett från de demografiska variablerna inledde vi vår studie med att undersöka 
respondenternas generella kunskap angående KRAV-märket där vi bifogat symbolen 
och respondenterna därefter fick svara på om de känner igen symbolen samt vad denna 
symbol står för. Vår undersökning visar att 209 respondenter (99,5 procent) kände igen 
KRAV-märket varav 201 respondenter kunde identifiera vad KRAV-märket stod för. 
Detta tyder på att konsumentens generella kunskap angående KRAV finns där och att de 
känner till märket, något som stämmer överens med en studie gjord av Coop (u.å) som 
menar på att cirka 96 procent av Sveriges befolkning känner igen symbolen och vet att 
det är symbolen för ekologiska livsmedel. Vi författare tror att anledningen till att 
respondenterna känner igen symbolen kan vara på grund av att det är en välkänd symbol 
som har produkter inom många olika kategorier och att respondenterna därmed kan 
blivit utsatt för symbolen vid olika tillfällen. Dock tyder respondenternas medvetenhet 
om symbolen nödvändigtvis inte på att de faktiskt vet innebörden av märkningen och 
KRAV-märkt konsumtion.	  

Utifrån resultatet av enkätfråga 6 ”Gradera vilken inställning du har till KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter” i vår enkät kan vi konstatera att respondenterna generellt har en 
positiv inställning till KRAV-märkta livsmedel och att det endast är ett fåtal som anses 
ha en negativ inställning. Medelvärdet för deras upplevda inställning ligger på 4.06, 
vilket vi författare anser stämmer överens med exempelvis Pickett-Baker & Ritsuko 
(2008, s. 282) och Carrington et al. (2012, s. 2758) och deras teori om att konsumenter 
har en positiv inställning till ekologiska produkter. Katz (1960) menar på att en positiv 
inställning mot ett objekt, i detta fall KRAV-märkta livsmedelsprodukter, skapas med 
anledning av att konsumenten tror att objektet kommer inbringa positiva utkomster. Vi 
författare tror att konsumenter är medvetna om att KRAV står för någonting positivt och 
att konsumtion av deras produkter kommer att ge fördelaktiga utkomster. Dock tror vi 
författare att konsumenterna inte vet exakt vilka de positiva egenskaperna är. Detta är 
något vi författare anser visas genom resultatet från enkätfråga 7 ”I vilken grad 
konsumerar du KRAV-märkta livsmedelsprodukter” som redogjorts i ovanstående 
kapitel där det konstateras att respondenterna konsumerar KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter i låg grad och att deras positiva inställning därmed inte leder till ett 
faktiskt köp. Hill & Lynchehaun (2002, s. 538) menar på att det krävs kunskap 
angående ekologiska produkter och dess fördelar för att dessa produkter ska väljas att 
konsumeras. Vi tror att om konsumenterna skulle förstå den exakta innebörden av 
KRAV-märkt konsumtion skulle det förmodligen öka försäljningen. Detta är även något 
som Tobler & Visschers (2011, s. 681) talar om i deras forskning då de indikerar på att 
konsumenten inte har tillräckligt stor kunskap angående hur vår livsmedelskonsumtion 
påverkar omgivningen och miljön och att dem därmed inte förstår innebörden av 
ekologisk konsumtion. Utifrån resultatet från frågorna ovan anser vi författare att 



	   82	  

tidigare forskares teorier (se exempelvis Solomon et al., 2013, s. 308; Martin et al., 
2010, s. 669; Öberseder et al., 2011, s. 449, 457; Carrington et al., 2012, s. 2759; 
Carrington & Attalla, 2001, s. 547) angående att konsumenters inställning inte stämmer 
överens med deras faktiska beteende överensstämmer med resultaten vi tagit fram. Dock 
säger vårt resultat samtidigt emot Ajzen (1991), Ajzen & Fishbein (1980) och Belleau et 
al. (2007) teorier angående att en positiv attityd ger en god indikation för att förutspå en 
konsuments beteende, det vill säga att om en konsument har en positiv attityd till 
KRAV-märkta livsmedelsprodukter borde detta samtidigt leda till köp. Vi anser att en 
anledning till att konsumentens positiva attityd inte leder till ett faktiskt köp kan vara 
med anledning av att konsumenter kan känna att det finns eventuella hinder, exempelvis 
ekonomiska. Detta styrks av Ajzen (1999, s. 181-183) och Ajzen & Fishbein (2000, s. 
17) som menar på att ett beteende, trots positiva attityder, kan hindras med anledning av 
att konsumenten känner eventuella barriärer som hindrar dem från att följa deras attityd. 
Ytterligare en anledning till varför respondenterna väljer att inte konsumera kan vara av 
just anledningen att det saknas kunskap, exempelvis menar Young et al. (2010, s. 28-29) 
att konsumentens första steg för att välja att konsumera ekologiskt eller inte har att göra 
med vilken kunskap de besitter. Vi författare menar att utan kunskap angående vilka 
fördelar KRAV har kommer respondenterna aldrig välja att konsumera dessa produkter, 
oavsett om de exempelvis ser deras ekonomi som ett hinder. 	  

Wandel & Bugge (1997, s. 20) menar att den ekologiska konsumenten konsumerar 
ekologisk med anledning av sin egen hälsa och oron för miljön.  Donaton & Fitzgerland 
(1992, refererad i Jain & Kaur, 2004, s. 189) anser också att anledningen till ekologisk 
konsumtion är på grund av människans funna kunskap angående världens påverkan av 
människans konsumtion. Resultatet från enkätfråga 9 ”Rangordna mellan 1-4 av vilken 
orsak du väljer att konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter” visar på att det 
alternativ respondenterna rangordnat som ”störst påverkan” till KRAV-märkt 
konsumtion var ”för dig själv och din hälsa” samt ”för miljön och klimatet” där båda 
alternativen fått 68 röster var. Detta anser vi författare därmed stämmer överens med 
tidigare forskning där forskare indikerar på att den etiska konsumenten konsumerar för 
sig själv och världens miljö (Wandel & Bugge, 1997, s. 20; Donaton & Fitzgerland, 
1992, refererad i Jain & Kaur, 2004, s. 189). Vi författare anser att en anledning till att 
dessa två alternativ rangordnats högst kan ha att göra med att hälsa och miljöfrågor är 
aktuella ämnen i dagens samhälle. Runt om i Sverige diskuteras det mycket om hur vi 
människor bör ta hand om våra kroppar för att förebygga eventuella sjukdomar och 
ohälsa, detta samtidigt som att människan generellt har ett relativt egoistiskt beteende 
där människor oftast agerar utifrån sitt eget bästa. Det diskuteras även mycket angående 
hur miljön blivit negativt påverkad av exempelvis utsläpp. Informationen angående 
människans hälsa och världens miljö kommuniceras dagligen i media vilket vi författare 
anser påverkar respondenternas rangordning med anledning av att denna information 
återupprepats dagligen och att informationen därmed med större sannolikhet fastnar i 
respondenternas medvetande och tas fram vid behov. Detta styrks av Solomon et al. 
(2013, s. 274-275) och Martin et al. (2010, s. 292) som menar på att desto mer 
informationen upprepas, desto större sannolikhet är det att det lagras i människans 
långtidsminne och sedan tas fram vid behov. När respondenterna fick ta del av dessa 
påståenden i vår enkät frambringades med stor sannolikhet informationen som 
respondenterna dagligen tar till sig genom media. Den information de dagligen tar till 
sig har då möjligtvis resulterat i att det påverkar valet av rangordning angående vilket 
påstående som har störst påverkan på dem för att konsumera KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter. 	  
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Enligt forskare har medvetenheten kring hur människans överkonsumtion negativt 
påverkar miljön ökat hos både företag och konsumenter (Chan, 1999, s. 7-8; Solomon et 
al., 2013, s. 51). Samtidigt säger andra forskare att konsumenter ändå väljer att 
konsumera konventionella produkter med anledning av att de inte anser deras 
konsumtion innebär allt för stora konsekvenser för miljön (Tobler & Visschers, 2001, s. 
674), något vi författare anser tyder på att det råder okunskap angående ekologisk 
konsumtion. Idag står livsmedelsbranschen för 44-57 procent av de totala 
växthusutsläppen (Grain, 2011), något vi utifrån vår studie fått resultatet av att våra 
respondenter inte är medvetna om. Största andelen av respondenterna trodde att 
livsmedelsbranschen endast stod för 20-40 procent. Detta är något vi författare anser 
säger emot tidigare forskning som påvisar att konsumenterna är medvetna om 
konsumtionens negativa påverkan på miljön (Datta, 2011, s. 128; Wheeler, 2012, s. 126; 
Chan, 1999, s. 7-8; Solomon et al., 2013, s. 51). Det var endast 38 respondenter, utav 
totala 210, som angav en procentsats mellan 41-60, vilket är det korrekta 
svarsalternativet. Anledningen till varför respondenterna inte uppvisar kunskap 
angående livsmedelsbranschens påverkan på växthusutsläppen kan vara på grund av att 
det inte specifikt förmedlas att livsmedelsbranschen står för så pass stora utsläpp som de 
faktiskt gör, vilket bidrar till respondenternas okunskap kring ämnet. Detta är något vi 
författare anser tyder på kunskapsbrist hos respondenterna och styrker därmed 
exempelvis Bray et al. (2011) och Vindigni et al. (2002) teorier som säger att det råder 
kunskapsbrist och att det krävs tydligare information för att öka förståelsen för 
ekologisk konsumtion och dess positiva inverkan på vår värld. Vi författare tror att 
människor som intresserar sig för miljöfrågor och personligen söker information 
angående hur människan kan bidra till miljön och sin egen hälsa också har en högre 
kunskap angående ekologisk konsumtion än de personer som inte söker information och 
inte visar något större intresse. Tidigare forskning visar på att konsumenter som redan 
besitter relevant kunskap angående ekologisk konsumtion även själva söker upp 
ytterligare information (Zepeda & Deal, 2009, s. 701-703).  

Utifrån resultatet av enkätfråga 13 ”Hur stor del av det ekologiska sortimentet i Sverige 
tror du att KRAV-märkt står för?” har vi författare tagit del av respondenternas 
generella kunskap angående KRAV-märkta livsmedelsprodukter.  Enligt KRAV (2011) 
står KRAV-märkningen idag för 80 procent av den totala marknaden något vi författare, 
utifrån vår studie, fått resultatet av att respondenterna inte hade vetskap om. Då största 
andelen svarat en procentsats mellan 0-15 procent, tätt följt av 16-30 procent, drar vi 
slutsatsen att respondenterna därmed inte besitter kunskap kring just denna enkätfråga 
och därmed möjligtvis inte inser hur stora deras valmöjligheter är för att konsumera 
KRAV-märkt. En anledning till att respondenterna inte är medvetna om hur stor del av 
det ekologiska sortimentet som är KRAV-märkt kan vara att respondenterna inte har 
någon kunskap angående märket och dess innebörd, vilket stämmer överens med 
tidigare forskning (se exempelvis Carrigan & Attalla, 2001, s. 574; Chan, 1999, s. 21). 
Detta resulterar i att de inte lägger märke till produkterna i butik och därmed handlar på 
rutin, det vill säga att respondenterna konsumerar de märken de är vana vid. Detta är 
något vi kopplar till teorier som säger att det råder kunskapsbrist och att det krävs 
tydligare och effektivare information för att konsumenternas kunskapsbrist ska minskas 
(se exempelvis Carrigan & Attalla, 2001, s. 564-565; Carrete et al., 2012, s. 475). Chan 
(1999, s. 20-21) påpekar att ju mer kunskap en konsument har angående ekologiska 
livsmedel desto större sannolikhet är det att dessa produkter kommer konsumeras. Vi 
författare anser att genom ökad kunskap kring KRAV-märkningen kan detta bidra till 
att fler konsumenter lägger märke till produkterna i butik och bryter sin vanliga rutin 
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och börjar konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter. Detta är något som bekräftas 
av Young et al. (2010, s. 28-29) som menar på att för att konsumenten ska ta första 
steget till att konsumera ekologiska produkter krävs det att konsumenten besitter 
kunskap angående produkterna och förstår innebörden av ekologisk konsumtion.  

Tidigare forskning har kommit fram till att det råder en kunskapsbrist angående 
ekologisk konsumtion (se exempelvis Vindigni, 2002; Carrigan & Attalla, 2001). 
Utifrån resultatet av enkätfråga 14 ”I vilken grad anser du dig förstå innebörden av att 
konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter?” i empirikapitlet har vi författare tagit 
del av hur respondenterna uppfattar deras egen kunskap angående KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter. Utifrån detta resultat kan vi författare urskilja att respondenterna 
är medvetna om att de saknar relevant kunskap angående KRAV-märkt konsumtion, 
detta då deras upplevda kunskap har medelvärdet 3.32. Utifrån detta resultat anser vi att 
respondenterna upplever sig själva till att sakna viss relevant kunskap och att de därmed 
inte fullt ut förstår innebörden av att välja KRAV-märkta livsmedelsprodukter. Detta 
resultat är något vi författare anser tyder på att respondenterna inte har tillräckligt med 
relevant kunskap för att välja en KRAV-märkt produkt istället för en konventionell. 
Detta är även något som visats i en studie av Bray et al. (2011) som visar på att 
konsumenter saknar tillräckligt med kunskap för att välja att konsumera ekologiska 
produkter och är en av anledningarna till att köp inte sker. Genom ovanstående 
diskussion och analys kan vi urskilja att det råder en relativt generell kunskapsbrist som 
vi författare anser kan vara en bidragande faktor till den låga konsumtionen av KRAV-
märkta livsmedelsprodukter. Detta styrks även av tidigare forskning som säger att det 
råder kunskapsbrist kring ämnet ekologisk konsumtion och att denna kunskapsbrist 
bidrar till att konsumtionen av ekologiskt är relativt låg (se exempelvis Vindigni et al., 
2002; Carrigan & Attalla, 2001) 

7.1.2 Faktisk kunskap om KRAV 
Utifrån resultatet som redovisats i empirikapitlet ovan, från frågorna 11, 15-18, kan vi 
författare urskilja att det råder en viss kunskapsbrist angående KRAV-märkt 
konsumtion bland respondenterna. Kunskapsbristen kan urskiljas då samtliga 
respondenter har varit relativt osäkra på sina svar, oavsett om det angett ett korrekt eller 
felaktigt svar. Genom studiens redovisade data för frågorna 11, 15-18, kan vi urskilja att 
respondenterna generellt är måttligt osäkra på deras korrekta svar, vilket kan urskiljas 
genom deras gemensamma medelvärde 3.32. Samtidigt kan vi även urskilja att de 
respondenter som svarat felaktigt har ett genomsnittligt medelvärde på 2.66, trots att 
deras svar varit felaktigt från början. Detta anser vi författare indikerar på att 
respondenterna, oavsett om de faktiskt angett ett korrekt eller felaktig svar, varit relativt 
osäkra på vilket alternativ som faktiskt varit korrekt. Då de respondenterna med 
felaktigt svar graderat sin säkerhet till medelmåttig kan vi även konstatera att dessa 
respondenter saknar relevant kunskap med tanke på att de både angett ett felaktigt svar 
samt varit ”måttligt säkra” på att deras svar varit korrekt. Denna kunskapsbrist är något 
vi författare anser kan vara en bidragande faktor till valet av att konsumera 
konventionella livsmedel istället för KRAV-märkta. Ett val av att inte konsumera 
ekologiska produkter är enligt Bray et al. (2011, s. 601-603) just på grund av att det 
möjligtvis råder en kunskapsbrist. Utifrån denna studies resultat kan vi bekräfta att det 
råder en kunskapsbrist och osäkerhet inom alla områden KRAV syftar till att arbeta 
inom och att det råder ett mönster i respondenternas svar, där mönstret tyder på en 
osäkerhet. Medelvärdet för hur respondenterna upplever sin egen kunskap, enkätfråga 
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14, är 3.32, vilket då indikerar på att de som faktiskt angett ett korrekt svar för frågorna 
11, 15-18 och där de graderat sin säkerhet på sitt svar till 3.32 stämmer överens med hur 
de faktiskt upplever deras kunskap. Detta anser vi författare tyder på att respondenterna 
är medvetna om att de saknar relevant kunskap angående KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter. Trots att det är fler respondenter som angett korrekta svar i 
förhållande till felaktiga anser vi att deras gradering på likertskalan tyder på en 
osäkerhet och okunskap inom de olika områdena KRAV syftar till att arbeta inom. 
Anledningen till att det råder en kunskapsbrist anser vi författare kan bero på att det 
råder informationsbrist från företag angående fördelarna med KRAV-märkt 
konsumtion. Att det råder informationsbrist är även något vi författare kan bekräfta med 
vår studie där respondenterna anser att företag kommunicerar KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter i låg grad. Informationsbrist är även något som ett flertal forskare 
indikerat på är orsaken till att det råder en kunskapsbrist (se exempelvis Carrigan & 
Attalla., 2001, s. 574-575; Bray et al., 2011, s. 601-603). Ytterligare en anledning kan 
vara att respondenterna själva inte visar något större intresse och därmed inte tar till sig 
av den information som faktiskt finns eller söker information på egen hand. Vi 
författare anser att informationsbristen leder till kunskapsbrist och att utan effektiv 
information kommer inte kunskapsbristen att förändras, vilket därmed kommer bidra till 
att KRAV-märkt konsumtion kommer vara oförändrad och därmed inte öka i den takt 
som önskas. Resultatet av att respondenterna inte har kunskap angående KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter tror vi författare bidrar till att respondenterna inte väljer att 
konsumera dessa produkter. Denna argumentation stärkts av tidigare forskning (se 
exempelvis Vindigni, 2002, s. 625; Young et al., 2010, s. 20) där forskarna menar på att 
för att en konsument ska välja att konsumera ekologisk behövs det kunskap angående 
innebörden av ekologisk konsumtion. Som tidigare nämnt tror vi författare att utan 
kunskap kommer konsumtionen av KRAV-märkta livsmedelsprodukter förmodligen 
inte öka med anledning av att konsumenten kommer fortsätta konsumera efter gamla 
vanor, det vill säga fortsätta konsumera konventionella produkter. Anledningen till att 
köp inte kommer ske utan kunskap är på grund av att kunskap är det första steget till att 
välja ekologiska livsmedelsprodukter (Young et al., 2010, s. 28-29) Utifrån detta 
resultat och analys anser vi författare att vi kan bekräfta hypotes 1 ”Det finns en 
kunskapsbrist hos konsumenter gällande KRAV-märkta livsmedelsprodukter”. 

7.2 Information  
Genom att ta del av den information som figur 28 visar för enkätfråga 19 kan vi se att 
respondenterna upplever att företag generellt kommunicerar för lite information om 
innebörden att konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter. Att det förmedlas för 
lite information är det ett flertal forskare som påpekat (se exempelvis Hughes, 2008, s. 
42; Carrigan & Attalla., 2001, s. 574). Resultatet av enkätfråga 19 visar att 
respondenterna till största del anser att företag kommunicerar innebörden av KRAV-
märkta livsmedelsprodukter i låg grad, med ett medelvärde på 2.26. Denna information 
överensstämmer med vad tidigare forskare kommit fram till där ett flertal forskare 
påpekar att konsumenter upplever att information om innebörden av att konsumera 
ekologiskt är för låg (se exempelvis Chan, 1999, s. 20-21; Dragon International 1991, 
refererad i Carrigan & Attalla 2001, s. 564-565). Även Konsumentverket (2002) 
indikerar att svenska konsumenter anser att företag kommunicerar för lite information 
om innebörden av att konsumera ekologiska produkter. Denna informationsbrist 
indikerar forskare resulterar i att det kan uppstå en kunskapsbrist hos konsumenten 
vilket i slutändan påverkar konsumtionsvalet (se exempelvis Bray et al., 2011, s. 602; 
Carrigan & Attalla, 2001, s. 574; Chan, 1999, s. 21). Där viss kunskapsbrist är något vi 
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genom denna studie kan bekräfta råder bland respondenterna. Det vill säga 
informationen som företag kommunicerar kommer i slutändan påverka om konsumenter 
väljer att konsumera ekologiska produkter eller inte. Där forskare exempelvis indikerar 
att mer information och kunskap möjligtvis resulterar i en ökning av konsumtion av 
ekologiska produkter (se exempelvis Bray et al., 2011, s. 601-603). Detta innebär att 
informationsbrist, vilket resulterar i kunskapsbrist, bidrar till att konsumenter i ett flertal 
fall inte väljer att konsumera ekologiskt utan att de istället väljer att konsumera 
konventionella produkter (Bray et al., 2011, s. 602; Carrigan & Attalla, 2001, s. 574; 
Carrete et al., 2012, s. 475; Vindigni et al., 2002 s. 625). Vi författare tror att om företag 
ökar kommunikationen angående innebörden av att konsumera ekologiska produkter, i 
detta fall KRAV-märkta livsmedelsprodukter, ökar möjligheten att konsumenten tar till 
sig kunskap angående varför de bör konsumera dessa produkter och vad de har för 
positiv inverkan på dem. Vi författare menar på att utan information kommer 
konsumenterna inte öka kunskapen angående ekologiska livsmedel och därmed fortsätta 
konsumera efter deras vanliga rutiner och fortsätta konsumera konventionella produkter. 
Ökar informationen angående fördelarna med att konsumera ekologiska produkter och 
därmed möjlighet till ökad kunskap, kan det möjliggöra att konsumtionen av ekologiska 
produkter i slutändan ökar. Detta överensstämmer med Young et al. (2010, s. 20) och 
deras teori angående att information är första steget till att börja konsumera ekologiskt. 
En ökad efterfrågan och försäljning av ekologiska produkter anser vi författare kan 
möjliggöra att priset på de ekologiska produkterna i slutändan sänks. Detta kan i 
längden bidra till att fler konsumenter, med stor sannolikhet, kommer att välja 
ekologiska livsmedel. Det vill säga en ökad kommunikation och kunskap kan bidra till 
ett positivt mönster, vilket i slutändan kan resultera i att försäljningssiffran för 
ekologiska produkter blir högre än försäljningssiffran för konventionella produkter.  

Då vi författare i enkätfråga 7 mätt i vilken grad respondenterna konsumerar KRAV-
märkta livsmedelsprodukter ville vi författare se om det faktiskt finns något samband 
mellan i vilken grad de konsumerar samt hur respondenterna upplever att företag 
kommunicerar innebörden av KRAV-märkta livsmedelsprodukter. För att se detta 
samband genomfördes en korrelationsanalys där testet visade att det finns ett svagt 
negativt samband (r=-0.34) men enligt signifikansvärdet (p=0.628) går det statistiskt 
inte att säkerställa detta samband. Detta resulterar i att vi visuellt kan säga att det finns 
ett svagt negativ samband mellan de två variablerna, exempelvis att de respondenter 
som anser företag kommunicerar i hög grad trots detta konsumerar KRAV i låg grad. 
Dock kan detta, som ovan nämnt, inte statistiskt säkerställas då signifikansvärdet är 
över signifikansnivån på fem procent. Att vi dock visuellt kan se att det finns ett 
samband att exempelvis de som konsumerar i hög grad fortfarande tycker att företag 
kommunicerar i låg grad kan bero på att dessa respondenter faktiskt inte anser att 
företag kommunicerar tillräckligt. Dock kan dessa respondenter istället ha ett sådant 
stort intresse att de själva väljer att söka information om de KRAV-märkta 
livsmedelsprodukterna och därmed skapar sig en uppfattning angående varför dessa 
produkter bör konsumeras. Detta stämmer överens med vad tidigare forskare sagt där de 
påpekar att konsumenter som besitter kunskap angående ekologiska produkter, och 
väljer att konsumera dem, även väljer att söka information själva och behöver därmed 
inte utsättas för ytterligare information från företag för att få dem att fortsätta 
konsumera produkterna (Zepeda & Deal, 2009, s. 701-703).  

Enkätfråga 20 behandlar om respondenterna i större grad bli mer påverkade av negativ 
information än positiv information. Ett medelvärde på 3.22 indikerar på att 
respondenterna anser sig bli ”varken eller” mer eller mindre påverkade av negativ 
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information än positiv information. Detta stämmer då inte exakt överens med vad 
tidigare forskare säger då exempelvis Herr et al. (1991) påpekar att människor generellt 
bli mer påverkade av negativ information än positiv information. Anledningen till 
varför respondenterna inte uppgav sig bli mer påverkade av negativ information än 
positiv information tror vi författare har att göra med att vi människor inte alltid ”vet 
om” vad vi faktiskt reagerar på. Med detta menar vi författare att vi tror att människor 
har en tendens att uppleva att de reagerar på ett visst sätt, exempelvis att vi i högre grad 
tar till oss av positiv information än negativ, men att detta i verkligheten inte stämmer. 
Genom resultatet från enkätfrågan 21 ”Rangordna mellan 1-4 vilket av följande 
påståenden du anser GENERELLT påverka dig mest (emotionellt)” och enkätfrågan 22 
”Rangordna mellan 1-4 vilket av följande påståenden som ÖKAR DIN BENÄGENHET 
ATT KONSUMERA KRAV-märkta livsmedelsprodukter” kan vi urskilja att 
respondenterna, i högre grad, blir mer påverkade av negativ information är positiv 
information. Detta styrks av Herr et al. (1991) som indikerar att människor generellt i 
högre grad blir mer påverkade av negativ information än positiv information. Företags 
vetskap om att människor generellt i högre grad blir mer påverkade av negativ 
information än positiv information har resulterat i att dem använder ”negative appeals” i 
deras marknadskommunikation, det vill säga där företag använder negativ information i 
deras marknadskommunikation för att skapa negativa känslor hos konsumenten. Vidare 
menar forskare att ”negative appeals” visats vara ett effektivt sätt att använda i 
marknadskommunikationen för att marknadsföra vissa typer av produkter där de trycker 
på negativ information som i sin tur skapar negativa känslor hos konsumenten (se 
exempelvis Solomon, 2009, s. 334; Wheatley & Oshikawa, 1970, s. 85). De negativa 
känslorna ska i sin tur resultera i att konsumenterna ändrar sitt beteende gentemot 
produkten, det vill säga att de börjar konsumera produkterna. Orsaken till detta är med 
anledning av att konsumenterna vill minska den ångest och rädsla som uppstår genom 
marknadskommunikationen (se exempelvis Wheatley & Oshikawa, 1970, 85-86). 
Denna metod har visat sig vara effektivt om den används på rätt sätt (se exempelvis 
Wheatley & Oshikawa, 1970, s. 85-86). Genom resultatet från vårt empirikapitel kan vi 
se att denna metod, att använda ”negative appeals”, även visat sig vara effektiv i vår 
studie. I enkätfråga 21 och 22 var fyra påståenden konstruerade, där två av dessa är 
konstruerad med negativ information och två med positiv information, där tanken med 
påståendena var att påverka respondenterna med negativa samt positiva känslor. 
Resultatet från vår studie visar att påståendet ”Väljer du inte att konsumera KRAV-
märkta livsmedelsprodukter bidrar du till sämre levnadsförhållanden, både för bonde 
och djur”, vilket var ett negativt påstående, visades påverka respondenterna högst på 
både enkätfråga 21 samt 22. Detta resulterar i att vi kan bekräfta Herr et al. (1991) 
indikation om att människor generellt i högre grad blir mer påverkade av negativ 
information än positiv samtidigt som vi kan bekräfta att negativ information visar sig ha 
störst påverkan och effekt i kommunikationen av KRAV-märkta livsmedelsprodukter. 
Vi kan därmed även bekräfta vårt eget resonemang om att människor generellt tror att 
de ska reagera på ett sätt som de faktiskt inte gör, det vill säga majoriteten av 
respondenterna uppgav i enkätfråga 20 att de varken mer eller mindre skulle bli mer 
påverkade av negativ information än positiv information men samtidigt visar resultatet 
att respondenterna ansåg att det negativa påståendet faktiskt hade störst påverkan på 
dem. Anledningen till varför vi författare tror att negativ information visar sig vara mer 
effektiv än positiv är med anledning av att KRAV-märkta produkter kan ses som relativt 
”känsliga” och där informationen kan skapas på ett sådant sätt att den berör 
respondenterna. Exempelvis då dessa produkter förebygger människor välmående och 
djurens rättigheter. Berörande information är ofta konstruerad på ett sådant sätt att den 
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innehåller negativ information, som skapar negativa känslor. Denna anledning tror vi 
påverkar att respondenterna i högre grad blir mer påverkade av negativ information än 
positiv information. Hade studien däremot handlat om en annan produkt som inte ses 
som lika känslig kan resultatet möjligtvis visats annorlunda där positiv information varit 
mer effektiv.  
 
Som ovan nämnt diskuterar tidigare forskare att skapa negativa känslor genom 
marknadskommunikation enbart fungerar om det används på rätt sätt (se exempelvis 
Wheatley & Oshikawa, 1970, s. 85-86). Forskare menar att exempelvis användandet av 
negativ information, i form av ”negative appeals”, visat sig vara effektiv om denna 
information inte skapar för starka negativa känslor hos konsumenten. Det vill säga 
informationen bör inte vara för ”extrem” utan bör vara ”moderat” (måttlig) (se 
exempelvis Wheatley & Oshikawa, 1970, s. 85-86; Solomon, 2009, s. 334). Genom 
resultatet från vår studie kan vi bekräfta att denna argumentation överensstämmer med 
verkligheten. Detta då resultatet visar att det påståendet som har störst påverkan i både 
enkätfråga 21 samt 22 varit ”moderat” negativ information. Det vill säga påståendet är 
konstruerad med en måttlig grad av negativ information. Anledningen till varför detta 
påstående visades ha störst påverkan på respondenterna, i båda frågorna, kan vara då 
den skapade en måttlig grad av ångest och rädsla, vilket exempelvis Wheatley & 
Oshikawa (1970, s. 85-86) och Solomon (2009, s. 334) indikerar är nödvändigt för att 
denna metod ska vara effektiv. Vi författare tror att en för stark oro och rädsla kan skapa 
en motsatt effekt då konsumenten istället för att välja att konsumera produkter, för att 
minska denna rädsla och oro, istället tycker påståendet är för orealistiskt eller att 
konsumenten till och med kan få en sådan stark rädsla så att de ”blockerar” och 
förtränger informationen för att inte känna detta obehag.  

Ytterligare en anledning till varför det ”moderat” negativa påståendet visar sig vara 
effektiv, förutom att den skapar en måttlig känsla av ångest och rädsla hos 
respondenterna, kan vara att påståendet samtidigt visar på en lösning. Detta är något 
som Solomon (2009) indikerar är av stor betydelse vid användandet av ”negative 
appeals”. Han menar att företag bör i marknadskommunikationen ge en lösning på hur 
konsumenterna kan minska deras ångest och rädsla (Solomon, 2009, s. 334). Detta är 
något vi författare tagit i beaktning i konstruktionen av de två ”negativa” påståendena 
där båda påståendena visar på en lösning. Exempelvis påståendet ”Väljer du inte att 
konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter bidrar du till sämre 
levnadsförhållanden, både för bonde och djur” (som resultatet visade hade störst 
påverkan) ger en lösning till respondenterna att dem kan välja att konsumera KRAV-
märkta livsmedelsprodukter för att levnadsförhållandena för bonde och djur inte ska 
vara dålig.	  	  

För att se om argumentationen att det enbart är effektivt att använda ”moderat” negativ 
information i marknadskommunikationen (se exempelvis Wheatley & Oshikawa, 1970, 
s. 85-86; Solomon, 2009, s. 334) överensstämmer med hur positiv information bör 
förmedlas, valde vi författare även att konstruera två påståenden som är positiva, en 
”moderat” positiv samt en ”extrem” positiv. Resultatet av vår studie visar att ”moderat” 
positiv information är mer effektiv än ”extrem” positiv information. Detta då 
påståendena med ”moderat” positiv information visat sig ha näst högst påverkan (efter 
”moderat” negativ). Slutsatsen av detta är då att vårt resultat från studien visat att 
negativ ”moderat” information har störst påverkan på respondenterna. Det påståendet 
som var ”extrem” negativt har visat sig vara mindre effektiv då den i enkätfråga 21 hade 
minst påverkan på respondenterna samt näst minst påverkan i enkätfråga 22. Vi 
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författare kan även dra slutsatsen att ”moderat” positiv information är mer effektiv än 
både ”extrem” positiv information samt ”extrem” negativ information, dock inte mer 
effektiv än ”moderat” negativ information. Anledningen till varför ”extrem” positiv 
information visar sig vara mindre effektiv än ”moderat” positiv information tror vi 
författare kan vara ett resultat av att den blir för överdriven, vilken skapar en känsla hos 
konsumenten att den inte är realistisk. Vetskapen att respondenterna i högre grad tar mer 
åt sig av negativ information, med förutsättning att den är ”moderat”, än positiv 
information är nödvändigt för företag att veta då detta kan vara nödvändigt för att 
säkerställa vilken information som konsumenten ska lägga på sitt minne. Enligt 
(Solomon, 2009, s. 116) tar människor till sig av information som är av intresse och 
som de blir påverkade av, vilket sedan placeras i minnet. Genom att företag som säljer 
ekologiska produkter får vetskap om vilken typ av information konsumenter tar till sig 
av i större grad ökar möjligheten att få dessa konsumenter att lägga information om 
dessa produkter på minnet, vilket ökar möjligheten att de väljer att konsumera dem vid 
nästa konsumtionstillfälle. Detta är även något som Carrigan & Attalla., (2001, s. 574-
575) påpekar i deras forskning då de menar på att informationen företag använder sig av 
behöver vara attraktiv för konsumenten för att den ska ta informationen till sitt 
medvetande.  
 
Sammanfattningsvis kan vi författare genom diskussionen ovan konstatera att 
respondenterna anser att företag kommunicerar innebörden av att konsumera KRAV-
märkta livsmedelsprodukter till en relativ låg grad, vilket därmed bekräftar hypotes 2 
”Det råder en informationsbrist gällande innebörden av att konsumera KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter”. Vidare kan vi konstatera att respondenterna i högre grad blir mer 
påverkade av negativ information än positiv information, vilket överensstämmer med 
tidigare forskning (Herr et al., 1991, s. 460). Detta resultat leder till att vi författare har 
belägg att bekräfta hypotes 3 ”Konsumenter blir i högre grad mer påverkade av negativ 
information i marknadskommunikationen kring KRAV-märkta livsmedelsprodukter än 
positiv information”. Studiens resultat visar även att respondenterna rangordnat 
påstående d) som störst påverkan, vilket resulterar i att respondenterna rangordnat 
”moderat” negativt påståendet högst. Detta tyder på ”moderat” negativ information är 
mer effektiv än ”extrem” negativ information. Vidare visar resultatet att ”moderat” 
positiv information hade större påverkan än ”extrem” positivt information. Dessa 
resultat indikerar på att respondenterna, oberoende på om informationen är positiv eller 
negativ, blir mer påverkade av ”moderat” information än ”extrem” information. Vi 
författare kan därmed även bekräfta hypotes 4 ”Konsumenter blir i högre grad mer 
påverkade av information i marknadskommunikationen som är ”moderat” gentemot 
”extrem” information” 
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8. SLUTSATS 
I detta kapitel kommer vi författare presentera slutresultatet för denna studie och 
återkoppla detta till studiens problemformulering och syfte. Vidare kommer vi även 
diskutera studiens teoretiska och praktiska bidrag. Avslutningsvis kommer vi författare 
ge rekommendationer till framtida forskning. 

8.1 Problemformulering och syfte 
I vilken grad råder det en informations- och kunskapsbrist hos svenska konsumenter 
gällande KRAV-märkta livsmedelsprodukter? 

Syftet med studien var att se om det attitydgap som tidigare forskare identifierat 
gällande konsumtion av ekologiska produkter kan vara en konsekvens av informations- 
och kunskapsbrist hos konsumenterna. Vi författare ämnade därmed studera om det 
råder en informations- och kunskapsbrist hos svenska konsumenter gällande KRAV-
märkta livsmedelsprodukter. Vi författare ämnade samtidigt studera vilken form av 
information, negativ eller positiv, svenska konsumenter i högre grad blir mer påverkade 
av gällande KRAV-märkta livsmedelsprodukter.  

Resultatet av vår studie visar att det råder en viss kunskapsbrist hos svenska 
konsumenter gällande KRAV-märkta livsmedelsprodukter och innebörden av ekologisk 
konsumtion. Majoriteten av respondenterna i studien har generellt angett korrekta svar 
på påståendena som mäter deras faktiska kunskap, dock visar deras valda gradering för 
hur säkra dem är på sina svar att det råder en osäkerhet kring vilket alternativ som varit 
korrekt. Detta indikerar på kunskapsbrist. Vi författare gör ett antagande om att 
respondenterna kunnat ange ett korrekt svar med anledning av att det endast fanns två 
alternativ att välja mellan, stämmer eller stämmer inte, vilket vi författare anser ökar 
sannolikheten att respondenterna kunnat chansa på det korrekta svaret. Genom 
likertskalan kan vi dock urskilja respondenternas osäkerhet och därmed kan vi bekräfta 
att det råder en måttlig kunskapsbrist hos respondenterna. Studiens resultat visar även 
att en del av respondenterna angett ett felaktigt svar på frågorna som mäter deras 
faktiska kunskap, vilket i sig tyder på kunskapsbrist. Respondenterna har även, trots sitt 
felaktiga svar, graderat sin säkerhet till ungefärligt ”måttlig”. Detta förtydligar att det 
råder kunskapsbrist då dessa respondenter varit ”måttligt” säkra på att deras felaktiga 
svar varit korrekt. För att respondenterna ska välja att konsumera KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter, och därmed följa deras positiva inställning som resultatet från 
studien visar att de har, är det nödvändigt att kunskapen hos respondenterna ökar. 

Vidare visar vår studie att respondenterna uppger att företag kommunicerar innebörden 
av att konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter i låg grad, vilket påvisar att det 
råder en informationsbrist i relativt hög grad. Vår studie visar även att när företag ska 
kommunicera KRAV-märkta livsmedelsprodukter är det nödvändigt att den 
kommuniceras på ”rätt” sätt. Enligt respondenternas svar kan vi författare urskilja att 
den mest effektiva metoden för företag att använda sig av vid marknadsföring av 
KRAV-märkta livsmedelsprodukter är ”moderat” negativ information. Detta innebär att 
företag bör använda information i dess marknadskommunikation där informationen 
förmedlas genom ”negativ appeals”, det vill säga där informationen skapar måttligt 
negativa känslor hos konsumenten.  Genom att företag använder en mer effektiv 
information samt ökar kommunikationen möjliggör de att öka kunskapen hos 
konsumenten, där ökad kunskap möjligtvis leder till ökad konsumtion.  
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Sammanfattningsvis bekräftar denna studie att det råder en kunskaps- och 
informationsbrist hos svenska konsumenter och vi författare kan därmed säga att dessa 
brister påverkar det identifierade attitydgapet tidigare forskare identifierat (se 
exempelvis Andorfer & Liebe, 2012; Öberseder et al., 2011, s. 449, 457). För att minska 
detta attitydgap är det nödvändigt att företag ökar informationen om innebörden av att 
konsumera ekologiska livsmedelsprodukter, i detta fall KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter och därmed minska kunskapsbristen. Ökad kunskap kommer 
förhoppningsvis resultera i en ökad försäljning av KRAV-märkta livsmedelsprodukter.  

8.2 Studiens bidrag  
I nedanstående avsnitt ämnar vi författare presentera denna studies teoretiska samt 
praktiska bidrag. Det teoretiska bidraget kompletterar tidigare forskningen inom 
ämnesområdet och är baserad på denna studies resultat. Det praktiska bidraget 
innefattar istället vad vårt resultat kan bidra med till livsmedelsföretagen där vi 
författare exempelvis ger rekommendationer till hur företag ska använda informationen 
av det funna resultatet i denna studie.  

8.2.1 Teoretiskt bidrag 
Denna studie har bidragit till ökad kunskap inom ämnesområdet ekologisk konsumtion. 
Detta är något som blivit efterfrågat av ett flertal forskare (se exempelvis Laroche et al., 
2001) som menar på att det saknas forskning inom detta område. Tidigare studier visar 
att konsumenter generellt har en positiv attityd till att konsumera ekologiska produkter, 
men vid ett flertal tillfällen väljer de ändå att konsumera konventionella produkter (se 
exempelvis Pickett-Baker & Ritsuko, 2008, s. 282). Anledningen till varför 
konsumenter inte följer deras intention, det vill säga att konsumera ekologiska 
produkter, har identifierats som ett attitydgap (se exempelvis Pickett-Baker & Ritsuko, 
2008, s. 282). Ett flertal forskare (se exempelvis Bray et al., 2011) har gjort studier om 
varför detta attitydgap existerar och har kommit fram till att ett flertal olika faktorer har 
en påverkan, exempelvis informationsbrist (kunskapsbrist). Vidare menar Bray et al. 
(2011) att vidare studier bör göras för varje enskild faktor som har en påverkan på det 
identifierade attitydgapet. Detta är även något som Adorfer & Liebe (2012) påpekar i 
deras studie där de menar att vidare forskning bör göras angående varför det 
identifierade attitydgapet existerar. Vår studie har därmed gett ett teoretiskt bidrag då vi 
författare har studerar just information och kunskapsbrist hos konsumenter gällande 
ekologisk konsumtion. Vi författare har fördjupat vår studie ytterligare än vad tidigare 
forskning gjort inom detta ämnesområde. Resultatet kan bidra till en ökad förståelse för 
denna faktor samt även ge en god indikation för vad vidare forskning bör studeras inom. 
Resultatet har gett en ökad förståelse för vilken typ av information konsumenter faktiskt 
i högre grad blir mer påverkad av samt vilken kunskap de faktiskt har. Detta har inte 
tidigare blivit studerat och därmed anser vi författare att vår studie har gett bra ett 
teoretiskt bidrag som första steg inom detta ämnesområde.   

Som ovan nämnt bidrar vår studie till forskning angående vilken faktiskt kunskap 
konsumenter har gällande ekologiska produkter, i detta fall KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter. Att studera konsumenters faktiska kunskap om ekologiska 
produkter är något som ett flertal forskare indikerat som nödvändigt (se exempelvis 
Laroche et al., 2001) för att identifiera attitydgapet, där de menar att tidigare forskning 
inte gjorts angående vilken faktiskt kunskap konsumenterna besitter. Detta gap i teorin 
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är något vår studie har gett ett bidrag till. Vår studie visar även att respondenterna anser 
att företag kommunicerar innebörden av att konsumera KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter i låg grad, vilket vi författare därmed drar en parallell till att det 
finns en informationsbrist och ger därmed ett teoretiskt bidrag till detta ämnesområde. 
Vidare har vår studie bidragit till forskning angående vilken typ av information företag 
bör använda när de kommunicerar ekologiska produkter i deras 
marknadskommunikation. Detta är något som efterfrågats av ett flertal forskare (se 
exempelvis Folkes & Kamins, 1999; Hastings et al., 2004). Forskare antyder att mer 
forskning bör göras angående vilken typ av information, positiv eller negativ, företag 
bör använda för att marknadsföra ekologiska produkter (Folkes & Kamins, 1999) samt 
att mer forskning bör göras angående vilken form av ”appeal”, ”positive” eller 
”negative”, det i verkligheten är mest effektivt att använda. Vår studie ger ett bidrag till 
denna efterfrågan där resultatet av vår studie tyder på att negativ information 
(”appeals”) är mer effektiv att använda vid marknadsföring av KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter, i förutsättning att informationen är ”moderat”. Studien visade 
däremot att om informationen är för ”extrem” är den mindre effektiv än om 
informationen var moderat.  Sammanfattningsvis ger resultaten från vår studie en god 
indikation och ett första språngbräda till vidare forskning inom detta ämnesområde. 

8.2.2 Praktiskt bidrag  
Utifrån vår studie kan vi urskilja att det råder kunskapsbrist bland respondenterna och 
att de därmed inte förstår innebörden av KRAV-märkt konsumtion. Samtidigt visar 
studien även att respondenterna anser att företag kommunicerar KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter i låg grad och är något vi författare anser kan vara en bidragande 
faktor till den kunskapsbrist som råder. Detta resultat tyder på att KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter och dess innebörd kommuniceras i alldeles för låg grad för att 
respondenterna ska kunna göra ett miljömedvetet val i butik. Detta är något vi författare 
anser kan förbättras genom att livsmedelsföretag skapar en mer effektiv 
kommunikation. Miljöcertifierade produkter såsom KRAV som tar ett socialt ansvar, 
bidrar till djuromsorg, människans hälsa och klimatproblem kan ha en konkurrensfördel 
om produkterna förmedlas på ”rätt” sätt, speciellt i dagens samhälle då miljöfrågor är ett 
aktuellt ämne. Effektiv kommunikation skulle kunna bidra till en bättre bild av 
företagen samt butikerna som väljer att erbjuda produkterna i sitt sortiment. Samtidigt 
som företag skulle vinna på att skapa en mer effektiv kommunikation skulle det även 
bidra till att konsumenterna ökar sin kunskap angående KRAV-märkta livsmedel och 
därmed ökar möjligheten att ett mer etiskt köpbeteende skapas hos konsumenten. Det är 
dock betydande att företag förmedlar produkterna på ”rätt” sätt med ”rätt” information. 
Vår studie visar att respondenterna blir mer påverkade av negativ information än positiv 
information, vilket indikerar på att livsmedelsföretag borde använda sig av negativ 
information som skapar negativa känslor när KRAV-märkta livsmedelsprodukter 
förmedlas. Exempelvis genom att visa hur konsumentens hälsa blir negativt påverkad av 
konventionella produkter. Dock visar vår studie samtidigt att den negativa 
informationen inte får vara för extrem. På grund av detta gäller det att företag skapar en 
balans mellan ”moderat” negativ information och ”extrem” negativ information. Detta 
med anledning av att ”extrem” negativ information inte får konsumenten att konsumera 
KRAV-märkta livsmedel i samma grad som ”moderat” negativ information. Denna 
studie visar även att respondenterna konsumerar KRAV-märkta livsmedelsprodukter 
med anledning av att dem vill ta vara på sin egen hälsa och världens miljö. Denna 
information är något livsmedelsföretag borde ta nytta av vid val av kommunikation då 
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information angående fördelarna för konsumentens hälsa och världens miljö 
förmodligen skulle öka försäljningen av KRAV-märkta livsmedelsprodukter.  

Utifrån denna studie är vårt råd till företag att öka sin kommunikation angående KRAV-
märkta livsmedelsprodukter. Dock är det av betydelse att företaget skapar en förståelse 
för vilken information som är mest effektiv för att kommunikationen ska skapa resultat 
och skapa en god balans mellan ”moderat” och ”extrem” information. Genom ökad 
kommunikation skulle detta kunna öka konsumentens förståelse för KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter och innebörden av KRAV-märkt konsumtion. Vi författare anser 
att företag behöver kommunicera innebörden av KRAV-märkta livsmedelsprodukter 
och vad konsumenten bidrar till när de väljer att konsumera KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter istället för konventionella. Genom detta tror vi att konsumentens 
kunskap möjligtvis kommer öka, vilket samtidigt ökar sannolikheten att konsumenten 
gör ett etiskt val.  

8.3 Framtida forskning  
När vi författare valde att studera området ekologisk konsumtion kom vi tidigt över 
Bray et al. (2011) och deras aktorer som identifierats ha en påverkan på det funna 
attitydgapet.  Då vi författare själva kunde relatera till den informationsbrist och 
kunskapsbrist som råder samt att vi tog del av ett flertal andra forskare som 
identifierade denna faktor till att vara en stor påverkande beståndsdel, valde vi författare 
att genomföra en studie inom detta ämnesområde, informations- och kunskapsbrist 
angående KRAV-märkt konsumtion. Trots att information är en stor påverkande faktor 
anser vi författare att de resterande faktorer diskuterade av Bray et al. (2011) även bör 
studeras mer ingående i framtida studier. Denna argumentation stämmer även överens 
med vad Bray et al., (2011) sagt är de påpekar betydelsen av att alla faktorer bör 
studeras enskilt. Vidare anser vi författare att en framtida forskning även bör göras 
angående vilken av dessa åtta faktorer (Bray et al., 2011) som har den största påverkan 
på att konsumenters positiva inställning inte alltid leder till ett faktiskt köp av 
ekologiska produkter. Denna information anser vi författare vore nödvändig för företag 
och samhället att ta del av då de får en mer tydlig uppfattning angående varför 
konsumenter inte alltid väljer att konsumera ekologiska produkter. Exempelvis kan en 
sådan studie genomföras genom ett kvalitativt angreppssätt eller genom en 
experimentell metod där författarna själva kan ”testa” respondenterna för att se vilken 
av dessa faktorer som faktiskt påverkar dem i större grad. 

Resultatet från denna studie visar att respondenterna besitter kunskapsbrist gällande 
ekologiska produkter, vilket överensstämmer med vad tidigare forskare sagt (Vindigni 
et al., 2002, s. 625; Carrigan & Attalla, 2001, s. 574; Hughes, 2008, s. 42). Då vi 
författare använt oss av ett kvantitativt angreppssätt där vi författare haft ett beskrivande 
och förklarande syfte skapas ingen djupare förståelse till varför det råder kunskapsbrist. 
Utifrån detta anser vi författare att framtida forskning skulle kunna undersöka av vilken 
anledning det råder kunskapsbrist. Denna studie skulle kunna göras utifrån ett 
kvalitativt angreppssätt där forskaren får en djupare förståelse angående varför 
kunskapsbristen råder. Att ta del av varför det råder kunskapsbrist och vad det beror på 
är nödvändigt för företag och samhället för att öka kunskapen kring ekologiska 
produkter och dess innebörd för samhället. 
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Vår studie visar även att respondenterna blir mer påverkade av negativ information än 
positiv information, med förutsättning att den negativa informationen är ”moderat”. För 
att få en djupare förståelse för vilken typ av information företag bör kommunicera om 
ekologiska livsmedel, för att få konsumtionen att öka, anser vi författare att det vore 
intressant för framtida forskning att fördjupa sig ytterligare inom detta ämnesområde. 
Ytterligare anser vi författare att det vore av intresse att framtida forskning berörde 
varför konsumenter i större grad blir mer påverkad av negativ information än positiv 
information gällande ekologiska produkter. Genom att ta del av detta ökar möjligheten 
för företag att utveckla en mer effektiv marknadskommunikation som möjligtvis kan 
öka konsumtionen av ekologiska livsmedelsprodukter. Vi författare anser även att det 
vore intressant om framtida forskning gjorde en studie angående vilken marknadskanal 
som är mest effektiv att använda för att öka kunskapen hos konsumenterna angående 
ekologiska livsmedel. Genom denna vetskap anser vi författare att det skulle skapa en 
möjlighet för företag att öka kunskapen hos konsumenter angående konsumtion av 
ekologiska livsmedel, vilket möjligtvis skulle leda till en ökad konsumtion av 
ekologiska produkter.  
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9. SANNINGSKRITERIER 
I detta kapitel kommer vi författare redogöra för studiens trovärdighet där vi kommer 
presentera sanningskriterierna: validitet, replikerbarhet, generaliserbarhet samt 
reliabilitet. Genom att vi författare presenterar dessa kriterier ämnar vi förenkla det 
kritiska granskandet av studien.  

Validitet, reliabilitet och replikation menar Bryman (2011, s. 49) är de sanningskriterier 
som är av betydelse för att bedöma en samhällsvetenskaplig undersökning. Johansson 
Lindfors (1993, s. 161-162) indikerar att just validitet och reliabilitet är nödvändiga 
sanningskriterier att använda sig av då författarna haft ett ”teorigenererings” 
angreppssätt, det vill säga då författarnas syfte är att ”beskriva och förklara” 
verkligheten. Vidare menar författaren att även generaliserbarhet är ett nödvändigt 
sanningskriterium vid denna form av angreppssätt (Johansson Lindfors, 1993, s. 162). 
Då syftet med denna studie är att ”beskriva och förklara” verkligheten, som nämnts i 
avsnitt 3.4 forskningsstrategi, har vi därmed valt att använda dessa fyra 
sanningskriterier; validitet, replikation, generaliserbarhet samt reliabilitet. Johansson 
Lindfors (1993) menar att sanningskriterier används för att bedöma måluppfyllelsen för 
studien, i förhållande till det specifika angreppssättet författarna använt sig av 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 160). Vidare menar författaren att dessa sanningskriterier 
används för att se om den kunskap som författarna till den specifika studien uppnått är 
en trovärdig avbild av verkligheten (Johansson Lindfors, 1993, s. 161).  

9.1 Validitet 
Validitet syftar till huruvida en studie mäter det den verkligen är avsedd att mäta 
(Bryman, 2011, s. 162-163; Johansson Lindfors, 1993, s. 161). För denna studie innebär 
detta om huruvida de enkätfrågor vi valt att använda i vår undersökning mäter det vi är 
avsedd att mäta, för att i slutändan möjliggöra att avbilda verkligheten. För att en studie 
ska anses vara trovärdig indikerar Bryman & Bell (2005, s. 597) att en studie som gjorts 
bör ha hög validitet. Hög validitet innebär då att den specifika studiens resultat ska 
avspegla verkligheten på ett sådant korrekt sätt som möjligt, i förhållande till studiens 
syfte och den teoretiska referensramen. Då vi författare till denna studie har grundat 
våra enkätfrågor på tidigare forskning samt använt specifik information angående 
KRAV från olika svenska hemsidor, anser vi författare därmed att vi haft avsikt att 
uppnå en hög validitet med denna studie.  

Trost (2007, s. 65) indikerar att låg validitet kan uppstå om författare till en studie 
använder invecklat och komplicerat språk i enkäten, detta då det kan resultera i att de 
undersökta respondenterna kan missuppfatta de specifika frågorna.	    Detta kan därmed 
ge mindre trovärdiga svar och där resultatet inte avspeglar den riktiga verkligheten. Som 
nämnts i avsnitt 5.3.3 pilotstudie har vi författare för denna studie, för att undvika att 
detta ska uppstå, genomfört en pilotstudie för att ta del av respondenters åsikter kring 
utformningen av enkäten. Vi fick några kommentarer där respondenterna misstolkat 
någon specifik enkätfråga, vilket vi författare tog i beaktning och valde att konstruera 
om den specifika enkätfrågan.  Genom att vi författare genomförde denna pilotstudie 
anser vi att risken för att misstolkningar hos respondenterna skulle uppstå minskade när 
vi distribuerade den till huvudrespondenterna. Detta möjliggör att vi har en hög validitet 
i denna studie.  
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9.1.1 Mätningsvaliditet och ytvaliditet 
Mätningsvaliditet är även benämnt som begreppsvaliditet där Bryman (2011, s. 50) 
beskriver begreppsvaliditet ”huruvida ett mått för ett begrepp verkligen speglar det som 
begreppet anses beteckna”. Johansson Lindfors (1993, s. 108) indikerar att 
begreppsvaliditet handlar om att det insamlade data som studien har är relevant för 
studiens problemformulering och syfte. För att säkerställa en hög begreppsvaliditet har 
vi författare valt att basera enkätfrågorna på den teoretiska referensramen. För att sedan 
möjliggöra att studera de tidigare teorierna har vi valt att använda information från 
svenska hemsidor, exempelvis KRAV och Coop. Detta har vi gjort för att möjliggöra att 
mäta respondenternas kunskaper samt deras åsikter om informationen för specifikt 
KRAV, och därmed se om verkligheten stämmer överens med teorierna. Den teoretiska 
referensramen ligger därmed även som bas för att möjliggöra att besvara studiens 
problemformulering och syfte. Genom att vi författare härlett enkätfrågorna utifrån den 
teoretiska referensramen anser vi att studien därmed har uppfyllt en hög 
mätningsvaliditet/begreppsvaliditet.  

För att säkerställa att de mått som används i enkäten, det vill säga de frågor som 
används, återspeglar den teoretiska referensramen kan författarna välja att tillfråga 
utomstående personer för att ta del av deras åsikter (Bryman, 2011, s. 163). För att 
uppfylla detta har vi som ovan nämnt tagit del av kommentarer från respondenterna som 
deltog i pilotstudien, vi författare är dock medvetna om att dessa personer inte är helt 
insatta i ämnet vilket gör det svårt för dem att ge indikationer på om enkätfrågorna 
återspeglar den teoretiska referensramen. För att möjliggöra att detta ska ske har vi 
författare även haft ett flertal handledningsmöten med vår handledare Anna-Carin 
Nordvall för att ta del av hennes åsikter och kommentarer angående huruvida 
enkätfrågorna kan återkopplas till den teoretiska referensramen. Genom att vi författare 
valt att genomföra denna pilotstudie, där vi tagit del av utomstående personers åsikter 
samt haft kontinuerliga diskussioner med vår handledare, anser vi författare därmed att 
denna studie uppfyller en hög ytvaliditet. Hög ytvaliditet innebär därmed att måttet, i 
detta fall vår enkät, kan spegla innehållet i de begrepp som är aktuella (Bryman, 2011, s. 
163).  

9.2 Replikation 
Replikation liknar det ovannämnda kriteriet reliabilitet och innebär att den studie som 
gjorts ska vara möjlig att återupprepas. För att detta ska vara möjligt menar Bryman 
(2011, s. 49) att författarna till den specifika studien i detalj bör beskriva det 
tillvägagångssätt de använt. Anledningen till varför en återupprepning kan vara av 
intresse är då nästkommande forskare vill undersöka om den specifika studiens resultat 
fortfarande är aktuellt eller att de har en känsla av att resultatet inte är korrekt (Bryman, 
2011, s. 49). Då vi författare har genomfört en detaljerad beskrivning för hur vi 
genomfört denna studie i kapitel 3 Teoretisk metod respektive 5 Praktisk metod samt att 
vi även har bifogat enkäten anser vi det möjligt för andra forskare att återupprepa denna 
studie genom samma tillvägagångssätt vi författare till denna studie använt. Ett mål hos 
oss författare under studiens gång har varit att vara så detaljerad och beskrivande som 
möjligt. Detta anser vi författare resulterar i att det både blir enklare för läsare att förstå 
helheten av studien samt att det även bidrar till att en eventuell replikation av studien 
blir enklare. Bryman (2011, s. 169) indikerar att om en studie inte är replikerbar 
påverkas även slutresultatet och validiteten. Då vi författare ansett att vi generellt under 
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hela uppsatsen genomfört en sådan detaljerad beskrivning som möjligt angående vilket 
tillvägagångssätt vi använt oss av anser vi att en replikation är möjlig att genomföra. 

9.3 Generalisering  
Författare som använder sig av en kvantitativ metod, det vill säga där avsikten är att 
”beskriva och förklara” verkligheten, vill oftast kunna generalisera det funna resultatet 
av studien på en större grupp människor (Bryman, 2011, s. 168). För att det ska vara 
möjligt för författare att kunna generalisera ett resultat för en större grupp människor är 
det av betydelse att författarna väljer ett representativt urval av populationen, detta då 
det i de flesta fall inte är möjligt att undersöka en hel population (Bryman, 2011, s. 168-
169; Johansson Lindfors, 1993, s. 162). Johansson Lindfors (1993, s. 162) indikerar att 
ett representativt urval är det urval som kan representera den totala populationen och där 
en eventuell totalundersökning för hela populationen skulle ge samma resultat. Som 
nämnts i avsnitt 5.2 Urval och urvalsteknik har vi författare valt att göra ett 
bekvämlighetsurval med anledning av att vi författare inte ansåg det vara möjligt att 
undersöka hela populationen, där hela populationen är alla konsumenter över 18 år i 
Sverige. Bryman (2011, s. 169) indikerar att generalisering kan göras på hela 
populationen då ett stickprov har gjorts. Dock påpekar författaren vidare att ingen 
generalisering kan göras för andra typer av populationer, det vill säga på populationer 
som det inte har gjorts ett stickprov från (Bryman, 2011, s. 169). Vi författare har valt 
att distribuera vår enkät till konsumenter genom personligt möte samt genom internet, 
där respondenternas ålder, kön samt var i Sverige de varit bosatta inte påverkat om de 
fått delta i undersökningen eller inte. Detta anser vi författare möjliggör att vi tagit del 
av ett urval som trovärdigt kan representera den totala populationen, vilket innebär att vi 
författare anser att vårt resultat kan generaliseras på den totala populationen av 
konsumenter i Sverige. Dock är vi författare medvetna om att de respondenter som 
deltog i studien hade en relativt liten spridning i ålder där exempelvis 75 av 
respondenterna (35.7 procent) och 71 av respondenterna (33.8 procent) var i 
åldersspannen mellan 18-25 år samt 26-35 år. Detta innebär att vi inte har lika starkt 
underlag för att generalisera studiens resultat på de övriga åldersgrupperna då dessa 
grupper inte innehöll lika många respondenter. Vidare är vi även medvetna om att 
generaliseringen även blir begränsad då vi använt oss av ett bekvämlighetsurval. Dock 
anser vi författare att vi valt att undersöka respondenter som trovärdigt kan representera 
en konsument och vi anser därmed att en viss generalisering kan göras, dock är den som 
sagt begränsad med anledning av spridningen av åldersgrupperna. 

9.4 Reliabilitet  
Enligt Bryman (2011, s. 161) handlar reliabilitet om ”frågor som rör måttens och 
mätningarnas pålitlighet och följdriktighet”. Reliabilitet innebär därmed huruvida 
resultatet från den specifika studien blir densamma om den likartat undersökning 
genomförs på nytt (Bryman, 2011, s. 49; Johansson Lindfors, 1993, s. 161-162). För att 
mäta reliabiliteten för denna studie hade vi författare möjligtvis kunnat genomföra 
undersökningen vid två tillfällen för att ta del av om resultatet skulle bli densamma de 
båda gångerna. Dock med anledning av den tid vi författare har till förfogande var detta 
inte möjligt.  

Risken med att använda ett bekvämlighetsurval, där vi författare själva kan styra vilka 
respondenter som deltar i studien, är att deras svar inte kan representeras för den totala 
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populationen. Detta kan resultera i att en återupprepning av studien möjligtvis kan ge att 
annat resultat. Dock anser vi författare att genom vårt val av distributionskanaler, 
internet samt personliga möten med respondenterna, möjliggör att vi fått respondenter 
som kan representera den totala populationen. Därmed skulle en ny undersökning ge 
relativt likartat resultat och har därmed en positiv inverkan på studiens reliabilitet. Vi 
författare anser även att vår pilotstudie har haft en positiv inverkan på denna studies 
reliabilitet. Detta då vi genom pilotstudien tog del av respondenternas åsikter kring 
enkäten och konstruerade om den efter deras kommentarer. Genom detta möjliggjorde 
vi att få mer trovärdiga svar då enkäten distribuerades ut till huvudrespondenterna där 
misstolkningar etcetera kunde minimeras. Förhoppningsvis resulterar detta i att 
respondenternas svar var tillförlitliga och trovärdiga där en ytterligare undersökning 
skulle ge liknande svar. Vi författare anser därmed att den genomförda pilotstudien 
ökade studiens totala reliabilitet.  
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Bilaga 1  
Forskning/Studier inspirerad till utformningen av enkäten 

Fråga 
	  

Författare 

1-2 Krav, 2013.  

4 Coop, u.å. 
5 Krav, 2013 

6 Se exempelvis Andorfer & Liebe, 2012; Öberseder et al., 2011; 
Carrigan & Attalla, 2001. 

7 Se exempelvis Andorfer & Liebe, 2012; Öberseder et al., 2011; 
Carrigan & Attalla, 2001. 

8 Ajzen, 1990; Ajzen & Fishbein, 1980. 

9 Coop, u.å. 

10 Ajzen, 1990; Ajzen & Fishbein, 1980. 

11 Krav, u.å.d; Ellström Wall, u.å. 
12 Grain, 2011 

13 Krav, 2011 

14 Se exempelvis Tobler & Visschers, 2011; Dragon International (1991, 
refererad i Carrigan & Attalla 2001) 

15 Se exempelvis Ellström Wall, u.å: Krav, u.å.f, KRAV, u.å.g. 

16 Se exempelvis Krav, u.å.k; Krav, u.å.l; Ellström Wall, u.å. 

17 Ellström Wall, u.å. 
18 Krav, u.å.d; Fair Trade center, 2013. 

19 Se exempelvis  Bray et al., 2011 

20 Herr et al., 1991. 

21 Se exempelvis Wheatley & Oshikawa; De Pelsmacker et al., 2013; 
Hastings & Webb, 2004; Shiv et al., 1997; Mintz et al.,1999. 

22 Se exempelvis Wheatley & Oshikawa; De Pelsmacker et al., 2013; 
Hastings & Webb, 2004; Shiv et al., 1997; Mintz et al., 1999. 

 

 

 
 
 
 
 



	  

Bilaga 2 
För att redogöra för läsarna om vilken koppling vi har för de valda enkätfrågorna och 
de tidigare studier och forskning som gjorts har vi därmed valt att presentera detta 
avsnitt. Vi författare önskar avsnittet ska bidra till en ökad förståelse för de valda 
enkätfrågorna och samt hur vi sammankopplat dessa till tidigare studier och forskning, 
det vill säga detta avsnitt är ett komplement till bilaga 1.   

1. Kön - Mäter de undersökta respondenternas kön och ger oss författare möjligheten att 
eventuellt se om det finns några skillnader mellan det specifika könet samt ytterligare en 
specifik fråga.  

2. Ålder - Mäter de undersökta respondenternas ålder och ger oss författare möjligheten 
att eventuellt se om det finns några skillnader mellan de olika åldrarna samt ytterligare 
en specifik fråga. 

3. Landsdel – Mäter i vilken landsdel de undersökta respondenterna är bosatta i samt ger 
oss författare möjligheten att eventuellt se om det finns några skillnader mellan de olika 
landsdelarna och ytterligare en specifik fråga.  

4. Igenkännelse av KRAV-märkta symbolen – Denna fråga är nödvändig för att 
introducera respondenten till det valde ämnet samt ta del av vetskapen om respondenten 
känner igen symbolen eller inte. Detta då Coops (u.å) undersökning visat att 96 procent 
av Sveriges befolkning känner igen KRAV märket. Vi författare ansåg att denna fråga 
var relevant att använda och var en nödvändighet för att introducera respondenterna 
inför kommande frågor som kom att beröra just KRAV. 

5. Vad står KRAV-märket för – Denna fråga ansågs vara nödvändig för att ta del av om 
respondenterna har en kunskap angående vad KRAV-märket står för, det vill säga 
ekologiska produkter. Denna information kan vara en god början till att förstå 
respondenternas faktiska kunskap. 

6. Inställning till KRAV-märkta produkter – Denna fråga ansågs vara nödvändig för att 
ta del av vetskapen vilken inställning och attityd respondenterna har till KRAV-märket. 
Tidigare studier (se exempelvis Andorfer & Liebe, 2012; Öberseder et al., 2011; 
Carrigan & Attalla, 2001) visar på att konsumenter har en positiv attityd gentemot 
ekologiska produkter, men att de i majoriteten av fallen inte väljer att konsumera dem. 
Frågan var nödvändig för att i senare tillfälle möjliggöra att se eventuella skillnader 
mellan exempelvis respondenternas inställning och hur de tar sina konsumtionsbeslut.  

7. Konsumtion av KRAV-märkta produkter - Frågan ansågs vara nödvändig för att ta del 
av information angående i vilken grad respondenterna väljer att konsumera KRAV-
märkta livsmedelsprodukter. Exempelvis kan eventuella korrelationer ses med ovan 
nämnd fråga samt för att påvisa om tidigare forskning som gjorts (exempelvis Andorfer 
& Liebe, 2012; Öberseder et al., 2011; Carrigan & Attalla, 2001) stämmer överens med 
verkligheten där dessa forskare menar att konsumenter har en positiv inställning till 
ekologiska produkter men väljer trots detta i många fall att inte konsumera ekologiska 



	  

produkter. 

8. Påverkan på konsumtionsvalet - (Ajzen, 1991; Ajzen & Fishbein, 1980) indikerar att 
konsumenters beteende avgörs av deras intention. Intentionen är i sin tur baserad på tre 
faktorer: konsumentens attityd, konsumenten subjektiva normer samt deras uppleva 
kontroll. För att se vilken av dessa faktorer som har den största påverkan på 
respondenternas val att konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter konstruerade vi 
tre påståenden, varje påstående stod för varsin faktor. Detta kan ge oss en uppfattning 
om vilken faktor som har störst påverkan vid valet av KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter.  

9. Påverkan på konsumtionsvalet – Coop (u.å.) menar att svenskens konsumtion av 
KRAV-märkta produkter till största del sker med anledning av deras hänsyn till djuren. 
Anledningen till varför denna fråga ansågs vara nödvändig var med anledning av att 
bekräfta om ovanstående information stämmer samt ansåg vi författare att det vore en 
fördel för företag att ta del av vilket syfte konsumenterna väljer att konsumera. Denna 
information kan vara en fördel vid exempelvis marknadskommunikation.  

10. Som nämnt i fråga 8, indikerar Ajzen (1991) och Ajzen & Fishbein (1980)  att 
konsumenters beteende avgörs av deras intention. Intentionen är i sin tur baserad på tre 
faktorer: konsumentens attityd, konsumenten subjektiva normer samt deras uppleva 
kontroll. För att se vilken av dessa faktorer som har den största påverkan på 
respondenternas val att inte konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter 
konstruerade vi tre påståenden. Där varje påstående stod för varsin faktor. Detta kan ge 
oss en uppfattning om vilken faktor som har störst påverkan vid valet av att inte 
konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter. 

11. Syftet med KRAV - Ett flertal forskare indikerar att konsumenter saknar kunskap 
angående ekologiska produkter (se exempelvis Carrigan & Attalla, 2001; Chan, 1999; 
Bray et al., 2011; Vindigni et al., 2002). För att ta del av respondenternas faktiska 
kunskaper om specifikt KRAV ansåg vi författare att denna fråga var nödvändig. För att 
ytterligare kunna redogöra respondenternas faktiska kunskap har vi valt att konstruera 
fråga 15-18, som nedan kommer att redogöras. Dessa frågor (11,15-18) ger oss belägg 
för att se om respondenterna förstår vad KRAV produkter faktiskt syftar till och dess 
innebörd.  För fråga 11 valde vi författare att, utifrån information från KRAVs hemsida 
(se exempelvis KRAV, u.å.d; Ellström Wall, u.å.) konstruera fyra olika påståenden. För 
varje påstående kan respondenterna välja om påståendet ”stämmer” eller ”stämmer 
inte”. Dock är vi författare medvetna om att respondenterna har 50 procent chans att 
svara ”rätt” vilket kan ge ett mindre trovärdig resultat för vårt slutresultat. För att få ett 
mer trovärdigt svar angående respondenternas faktiska kunskap har vi valt att 
respondenterna får gradera sig på hur säkra de är på om deras svar är korrekt. Genom att 
ta del av denna information anser vi författare att vi får ett mer trovärdigt svar angående 
vilken kunskap respondenterna faktiskt har.  

12. Livsmedelsbranschens påverkan på växthusutsläpp - Grain (2011) indikerar att 
livsmedelsbranschen totalt står för ungefärliga 44-57 procent av världens 
växthusutsläpp. Samtidigt menar (Tobler & Visschers, 2011, s. 681, 674) att 
konsumenter inte förstår att livsmedelsbranschen och dess konsumtion har en negativ 



	  

påverkan på vår omvärld, vilket resulterar i att konsumenterna inte förstår betydelsen av 
att konsumera ekologiskt. För att ta del av respondenterna i denna studies kunskaper om 
vad de tror livsmedelsbranschen har för påverkan på omvärlden ansåg vi att denna fråga 
var nödvändig att ställa. Frågan kan ge underlag för att se om konsumenterna inte har 
kunskap om att livsmedelsbranschen och dess konsumtion faktiskt har en negativ 
påverkan på omvärlden, vilket kan vara en bakgrund till att de eventuellt inte 
konsumerar ekologiskt.  

13. Ekologiska sortimentet – Denna fråga valdes att ha med i enkäten då vi författare 
ville se om respondenterna visste hur stor del av det ekologiska sortimentet KRAV-
märkta produkter står för. Denna information kan ge oss författare en större möjlighet 
att förstå respondenternas generella kunskap angående KRAV. 

14. Innebörden av att konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter – Ett flertal 
forskare (se exempelvis Carrigan & Attalla, 2001; Chan, 1999; Bray et al., 2011; 
Vindigni et al., 2002) påpekar att konsumenter saknar kunskap om de ekologiska 
produkterna. Genom att ta del av respondenternas upplevda kunskap angående KRAV-
märkta livsmedelsprodukter kan vi se om denna överensstämmer med deras faktiska 
kunskap (som vi författare anser att vi i störst grad får reda på genom fråga 11, 15-18), 
eller om det finns någon skillnad, exempelvis att de upplever sig ha en större kunskap 
än vad de faktiskt har.  

15-18. Vad KRAV gör för djuromsorgen, hälsan, miljö & klimat och socialt ansvar – 
Som ovan nämnt påpekar ett flertal forskare att konsumenters kunskaper om ekologiska 
produkter är låg (se exempelvis  Carrigan & Attalla, 2001; Chan, 1999; Bray et al., 
2011; Vindigni et al., 2002). För att ytterligare ta del av respondenternas faktiska 
kunskap valde vi författare att formulera påståenden angående de fyra olika 
kategorierna: djuromsorg, hälsa, miljö & klimat samt socialt ansvar. Påståendena är 
inspirerad från KRAVs hemsida (se exempelvis KRAV, u.å.d; Ellström Wall, u.å). 
Genom dessa påståenden kan vi författare ta del av den faktiska kunskapen deltagarna 
har gentemot de olika kategorierna samtidigt som vi kan se om deras faktiska kunskap 
skiljer sig från respondenternas upplevda kunskap (fråga 14).  

19. I vilken grad kommuniceras KRAV-märkta livsmedelsprodukter - Enligt forskare (se 
exempelvis Bray et al., 2011) saknar konsumenter kunskap angående ekologiska 
produkter, denna kunskapsbrist kan vara en följd av informationsbrist. För att ta del av 
respondenternas åsikter kring hur de upplever att de blir utsatta för information om 
innebörden av att konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter har vi valt att ställa 
denna fråga. Exempelvis kan vi författare även genom denna fråga se om det finns 
något samband mellan hur respondenterna graderat hur de anser företag kommunicerar 
innebörden av KRAV-märkta livsmedelsprodukter och i vilken grad respondenterna 
konsumerar KRAV-märkta livsmedelsprodukter (fråga 7). Detta kan resultera i att vi 
författare eventuellt kan se att det finns något samband mellan att exempelvis de som 
inte konsumerar KRAV-märkta livsmedelsprodukter även anser att företag 
kommunicerar innebörden till en låg grad.  

20. Blir respondenterna i större grad mer påverkad av negativ information än positiv 
information – Herr et al. (1991) indikerar att människor generellt i högre grad blir mer 



	  

påverkade av negativ information än positiv information. Genom denna fråga kan vi se 
om detta även gäller i verkligheten. Detta kan vara relevant information för företag att ta 
del av då de ska konstruera hur de ska kommunicera ut innebörden av KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter.  

21. Vilket påstående påverkar respondenterna mest (emotionellt) – För att ytterligare se 
om respondenterna i högre grad blir mer påverkade av negativ information än positiv 
information valde vi författare att konstruera fyra olika påståenden där två påståenden 
var ”negativa” och två ”positiva”. Vidare menar forskare (se exempelvis Wheatley & 
Oshikawa, 1970, s. 85-86; Solomon, 2009, s. 334) att konsumenter i högre grad blir mer 
påverkade av ”moderat” (måttlig) negativ information än ”extrem” negativ information. 
För att se om denna teori överensstämmer med verkligheten valde vi att konstruera de 
två påståendena som var ”negativa” med en ”moderat” negativ och en ”extrem” negativ. 
Vidare ville vi författare även testa om respondenterna blir mer eller mindre påverkade 
av ”moderat” positiv information än ”extrem” positiv information. Detta resulterade i 
att vi valde att konstruera de två positiva påståendena till en ”extrem” positiv och en 
”moderat” positiv”. Genom denna information kan vi författare se om respondenterna i 
högre grad blir mer påverkade av negativ information än positiv information, samt om 
de i högre grad blir mer påverkade av ”moderat” information än ”extrem” information. 
Samtidigt som vi även kan se om det skiljer sig för hur respondenterna blir påverkade 
av ”extrem”/”moderat” negativ information samt ”extrem”/”moderat” positiv 
information.  

22. Vilket av påståendena ökar respondenternas benägenhet att konsumera KRAV-
märkta livsmedelsprodukter – Denna fråga är konstruerad exakt lika som den 
ovannämnda frågan, fråga 21. Anledningen till varför vi valde att ha dessa två frågor 
som innehöll exakt samma påståenden var för att ta del av hur respondenterna skiljer sig 
åt angående hur de graderat de specifika påstående för hur de blir påverkade emotionellt 
samt vilken som ökar deras benägenhet att konsumera KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter.  

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

Bilaga 3 - Enkät  
 
Hej 

Våra namn är Elin Fors och Elin Fritz och vi är studenter på handelshögskolan vid Umeå Universitet. För 
tillfället skriver vi vårt examensarbete och vi har valt ett fokus på KRAV-märkta livsmedelsprodukter, sett 
utifrån ett konsumentperspektiv. Vi ämnar med denna studie att undersöka kunskapen kring KRAV-certifierade 
livsmedelsprodukter och vilken typ av information företag bör kommunicera ut till konsumenterna. 

För att undersöka detta vänder vi oss till dig, konsument, för att be dig att ställa upp i vår undersökning. Ditt 
deltagande är självklart frivilligt men vi skulle uppskatta om du vill delta och hjälpa oss att undersöka detta 
område. Dina svar kommer vara betydelsefulla och vi uppskattar om du svarar så ärligt som du bara kan, detta 
för att öka trovärdigheten och kvaliteten i studien. 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och självklart kan du välja att avsluta ditt deltagande när som 
helst genom att lämna in enkäten till oss eller stänga ner den. Ditt deltagande kommer att behandlas anonymt 
och de insamlade resultaten kommer enbart användas till vårt examensarbete. Vid inlämnad enkät samtycker ni 
att vi författare därmed har tillåtelse att använda svaren för att besvara studiens syfte. Efter avslutat deltagande 
kan nu, om intresset finns, även informera oss om ni är intresserad av ett informationsblad med de "korrekta" 
svaren. 

Uppstår det några tvetydigheter eller funderingar, tveka inte att fråga oss! 

Tack på förhand! 

*Obligatorisk 
 

1. Kön * 

o  Kvinna 

o  Man 

2. Ålder * 

 

3. I vilken del av Sverige är du bosatt? * 

o  Norra Sverige 

o  Mellansverige 

o  Södra Sverige 

4. Känner du igen denna symbol? 

 

* 

o  Ja 

o  Nej 

o  Vet ej 

 



	  

5. Vad tänker du på när du ser denna märkning? (Välj endast ett svarsalternativ)

 

* 

o  Fettsnålt livsmedel 

o  Svensk tillverkat livsmedel 

o  Ekologiskt livsmedel 

o  Laktosfritt livsmedel 

o  Inget av ovanstående alternativ 

6. Gradera vilken inställning du har till KRAV-märkta livsmedelsprodukter? * 

 1 2 3 4 5  

Mycket dålig 
     

Mycket bra 

       
 
7. I vilken grad konsumerar du KRAV-märkta livsmedelsprodukter? * 
OBS! Om du svarar ALDRIG, gå vidare till fråga 10. 

 1 2 3 4 5 6 7  

Aldrig 
       

Alltid 

 
8. Rangordna mellan 1 till 3 vilket alternativ du anser har den STÖRSTA PÅVERKAN på att du väljer att 
konsumera KRAV - märkta livsmedelsprodukter. 1 = Störst påverkan, 3 = Minst påverkan (OBS! Endast 
ett alternativ kan besvaras med en 1:a, endast ett alternativ med en 2:a osv) 
 
Din inställning till att konsumtionen av KRAV-märkta livsmedelsprodukter kommer resultera i positiva 
utkomster (dvs, du har positiva förhoppningar om produkterna). 

 

Du känner dig påverkad av samhället och din omgivning av att konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter. 

 

Du anser dig själv besitta de möjligheter för att konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter (exempelvis, 
ekonomiska resurser, tillgång till produkter). 

 

9. Rangordna mellan 1 till 4 av vilken orsak du väljer att KONSUMERA KRAV-märkta 
livsmedelsprodukter (gå sedan vidare till fråga 11). 1 = Störst påverkan, 4 = Minst påverkan (OBS! 
Endast ett alternativ kan besvaras med en 1:a, ett med en 2:a osv.) 
 
För dig själv och din hälsa. 

 

För djuromsorgen. 

 

För samhället och dina medmänniskor. 

 

 



	  

För miljön och klimatet. 

 

10. Rangorda, från 1 till 3, vilket av nedanstående alternativ du anser påverkar ditt val av att INTE 
konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter. 1=Störst påverkan 3=Minst påverkan (OBS! Endast ett 
alternativ kan besvaras med en 1:a, endast ett med en 2:a osv.) 
 
Konsumerar inte KRAV-märkta produkter då jag inte tror det skulle resultera i positiva konsekvenser (dvs du 
har negativa förhoppningar gentemot produkterna). 

 

Konsumerar inte KRAV - märkta produkter då jag inte ser mig själv bli tillräckligt påverkad och motiverad av 
samhället och min omgivning. 

 

Anser mig själv inte besitta de möjligheter som krävs (exempelvis ekonomiska resurser eller tillgång till 
produkterna). 

 

11. KRAV-märkta produkter syftar till att… * 
a) Producera produkter med hänsyn till naturen 

o  Stämmer 

o  Stämmer inte 

* 
Gradera hur säker du är på att ditt ovanstående svar är korrekt. 

 1 2 3 4 5  

Inte alls säker 
     

Väldigt säker 

* 
b) Producera produkter med hänsyn till djuren 

o  Stämmer 

o  Stämmer inte 

* 
Gradera hur säker du är på att ditt ovanstående svar är korrekt. 

 1 2 3 4 5  

Inte alls säker 
     

Väldigt säker 

 
* 
c) Producera produkter med hänsyn till människan 

o  Stämmer 

o  Stämmer inte 

* 
Gradera hur säker du är på att ditt ovanstående svar är korrekt. 

 1 2 3 4 5  

Inte alls säker 
     

Väldigt säker 

 
 
 
 
 



	  

* 
d) Producera produkter med hänsyn till klimatet 

o  Stämmer 

o  Stämmer inte 

* 
Gradera hur säker du är på att ditt ovanstående svar är korrekt. 

 1 2 3 4 5  

Inte alls säker 
     

Väldigt säker 

 
12. Hur stor del av de utsläpp som sker i världen tror du är på grund av livsmedelsbranschen? * 
OBS! Ange i procent % 

 

13. Hur stor del av det ekologiska sortimentet i Sverige du tror KRAV-märkt står för? * 
OBS! Ange i procent % 

 

14. I vilken grad anser du dig förstå innebörden av att konsumera KRAV - märkta 
livsmedelsprodukter? * 

 1 2 3 4 5  

Förstår inte alls 
     

Förstår mycket bra 

 
 
15. Vad gör KRAV för djuromsorgen? * 
a) Djurens foder innehåller inga onödiga tillsatser eller bekämpningsmedel. 

o  Stämmer 

o  Stämmer inte 

* 
Gradera hur säker du är på att ditt ovanstående svar är korrekt. 

 1 2 3 4 5  

Inte alls säker 
     

Väldigt säker 

 
* 
b) Kraven på god djuromsorg är densamma för KRAV som för djur i konventionell och EU-ekologisk 
djurhållning. 

o  Stämmer 

o  Stämmer inte 

* 
Gradera hur säker du är på att ditt ovanstående svar är korrekt. 

 1 2 3 4 5  

Inte alls säker 
     

Väldigt säker 

 
 
 
 
 
 
 



	  

* 
c) Produktionen kontrolleras varje år 

o  Stämmer 

o  Stämmer inte 

* 
Gradera hur säker du är på att ditt ovanstående svar är korrekt. 

 1 2 3 4 5  

Inte alls säker 
     

Väldigt säker 

 
* 
d) Bonden arbetar planerat för att se till att djuren ska ha en god hälsa. 

o  Stämmer 

o  Stämmer inte 

* 
Gradera hur säker du är på att ditt ovanstående svar är korrekt. 

 1 2 3 4 5  

Inte alls säker 
     

Väldigt säker 

 
 
16. Vad gör KRAV för din hälsa? * 
a) KRAV-märkta livsmedelsprodukter är fri från onödiga tillsatser som exempelvis onaturliga färgämnen och 
konstgjorda smakförstärkelser. 

o  Stämmer 

o  Stämmer inte 

* 
Gradera hur säker du är på att ditt ovanstående svar är korrekt. 

 1 2 3 4 5  

Inte alls säker 
     

Väldigt säker 

 
* 
b) Cancerframkallande ämnet Nitrit används för att ge charkprodukter röd färg och förlänga dess hållbarhet, 
detta ämne är inte tillåtet i KRAV- märkta livsmedelsprodukter. 

o  Stämmer 

o  Stämmer inte 

* 
Gradera hur säker du är på att ditt ovanstående svar är korrekt. 

 1 2 3 4 5  

Inte alls säker 
     

Väldigt säker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

* 
c) För att skydda mot förorening i mat får produktionen av livsmedel inte ske för nära starkt trafikerade vägar. 

o  Stämmer 

o  Stämmer inte 

* 
Gradera hur säker du är på att ditt ovanstående svar är korrekt. 

 1 2 3 4 5  

Inte alls säker 
     

Väldigt säker 

 
* 
d) Cirka 300 stycken E-nummer är tillåtna av EU-kommissionen, av dessa 300 nummer är endast en liten del 
(ungefär 40 stycken) tillåtna i KRAV-märkta livsmedelsprodukter. 

o  Stämmer 

o  Stämmer inte 

* 
Gradera hur säker du är på att ditt ovanstående svar är korrekt. 

 1 2 3 4 5  

Inte alls säker 
     

Väldigt säker 

 
17. Vad gör KRAV för miljö och klimat? * 
a) På KRAV-märkta gårdar finns det inte en specifik miljöpolicy eller ett systematiskt miljöarbete. 

o  Stämmer 

o  Stämmer inte 

* 
Gradera hur säker du är på att ditt ovanstående svar är korrekt. 

 1 2 3 4 5  

Inte alls säker 
     

Väldigt säker 

 
* 
b) KRAV-märkta livsmedel bidrar i samma grad till ökat utsläpp av växthusgaser som konventionella 
livsmedel. 

o  Stämmer 

o  Stämmer inte 

* 
Gradera hur säker du är på att ditt ovanstående svar är korrekt. 

 1 2 3 4 5  

Inte alls säker 
     

Väldigt säker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

* 
c) När du konsumerar KRAV-märkta produkter slipper människor, djur och växter att utsättas för kemiska 
bekämpningsmedel. 

o  Stämmer 

o  Stämmer inte 

* 
Gradera hur säker du är på att ditt ovanstående svar är korrekt. 

 1 2 3 4 5  

Inte alls säker 
     

Väldigt säker 

 
18. Vad tar KRAV för socialt ansvar? * 
a) KRAV tar hänsyn till de anställdas arbets- och levnadsvillkor, i Sverige och resterande del av världen. 

o  Stämmer 

o  Stämmer inte 

* 
Gradera hur säker du är på att ditt ovanstående svar är korrekt. 

 1 2 3 4 5  

Inte alls säker 
     

Väldigt säker 

 
 
* 
b) Den som jobbar med KRAV-godkänd produktion slipper utsättas för giftiga bekämpningsmedel till vardags. 

o  Stämmer 

o  Stämmer inte 

* 
Gradera hur säker du är på att ditt ovanstående svar är korrekt. 

 1 2 3 4 5  

Inte alls säker 
     

Väldigt säker 

 
* 
c) KRAV ställer inga krav på bondens arbetsvillkor och sociala förhållanden. 

o  Stämmer 

o  Stämmer inte 

* 
Hur säker är du på att ditt ovanstående svar är korrekt. 

 1 2 3 4 5  

Inte alls säker 
     

Väldigt säker 

       
 

19. I vilken grad anser du att företag kommunicerar KRAV-märkta livsmedelsprodukter och dess 
innebörd? * 

 1 2 3 4 5  

Mycket låg grad 
     

Mycket hög grad 



	  

       
 

20. I vilken grad anser du dig GENERELLT bli mer påverkad av negativ information än positiv 
information? * 

 1 2 3 4 5  

Mycket låg grad 
     

Mycket hög grad 

 
21. Rangordna mellan 1 till 4 vilket av de följande påståenden du anser GENERELLT PÅVERKAR dig 
mest. 1=störst påverkad, 4=minst påverkan.  
(OBS! Endast ett alternativ kan besvaras med en 1:a, endast ett med en 2:a, osv.) 
 * 
a) ”Väljer du att inte konsumera KRAV-märka livsmedelsprodukter ökar risken att du DÖR i cancer”. 

 

* 
b) ”Konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter och värna om din miljö”. 

 

* 
c) ”Konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter och lev ett långt och friskt liv”. 

 

* 
d) ”Väljer du inte att konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter bidrar du till sämre levnadsförhållanden, 
både för bonde och djur” 

 

22. Rangordna mellan 1 till 4 vilket av följande påstående som ÖKAR DIN BENÄGENHET ATT 
KONSUMERA KRAV-märkta livsmedelsprodukter. 1=störst påverkan, 4=minst påverkan. (OBS! Endast 
ett alternativ kan besvaras med en 1:a, endast ett med en 2:a, osv.) * 
 
a) ”Väljer du att inte konsumera KRAV-märka livsmedelsprodukter ökar risken att du DÖR i cancer”. 

 

* 
b) ”Konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter och värna om din miljö”. 

 

* 
c) ”Konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter och lev ett långt och friskt liv”. 

 

* 
d) ”Väljer du inte att konsumera KRAV-märkta livsmedelsprodukter bidrar du till sämre levnadsförhållanden, 
både för bonde och djur”. 

 

STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN!  



	  

 
Bilaga 4 – Enkät svar  
I denna bilaga redovisar vi författare de frågor som kunnat bli besvarat med ett korrekt 
eller felaktigt svar. 

11. KRAV-märkta produkter syftar till att… * 
a) Producera produkter med hänsyn till naturen 

o  Stämmer 

o  Stämmer inte 

 
b) Producera produkter med hänsyn till djuren 

o  Stämmer 

o  Stämmer inte 

 
c) Producera produkter med hänsyn till människan 

o  Stämmer 

o  Stämmer inte 

 
d) Producera produkter med hänsyn till klimatet 

o  Stämmer 

o  Stämmer inte 

 
12. Hur stor del av de utsläpp som sker i världen tror du är på grund av livsmedelsbranschen? * 
OBS! Ange i procent % 

 

13. Hur stor del av det ekologiska sortimentet i Sverige du tror KRAV-märkt står för? * 
OBS! Ange i procent % 

 

15. Vad gör KRAV för djuromsorgen? * 
a) Djurens foder innehåller inga onödiga tillsatser eller bekämpningsmedel. 

o  Stämmer 

o  Stämmer inte 

b) Kraven på god djuromsorg är densamma för KRAV som för djur i konventionell och EU-ekologisk 
djurhållning. 

o  Stämmer 

o  Stämmer inte 

c) Produktionen kontrolleras varje år 

o  Stämmer 

o  Stämmer inte 

d) Bonden arbetar planerat för att se till att djuren ska ha en god hälsa. 

o  Stämmer 

o  Stämmer inte 

44-57

80



	  

16. Vad gör KRAV för din hälsa? * 
a) KRAV-märkta livsmedelsprodukter är fri från onödiga tillsatser som exempelvis onaturliga färgämnen och 
konstgjorda smakförstärkelser. 

o  Stämmer 

o  Stämmer inte 

b) Cancerframkallande ämnet Nitrit används för att ge charkprodukter röd färg och förlänga dess hållbarhet, 
detta ämne är inte tillåtet i KRAV- märkta livsmedelsprodukter. 

o  Stämmer 

o  Stämmer inte 

c) För att skydda mot förorening i mat får produktionen av livsmedel inte ske för nära starkt trafikerade vägar. 

o  Stämmer 

o  Stämmer inte 

d) Cirka 300 stycken E-nummer är tillåtna av EU-kommissionen, av dessa 300 nummer är endast en liten del 
(ungefär 40 stycken) tillåtna i KRAV-märkta livsmedelsprodukter. 

o  Stämmer 

o  Stämmer inte 

17. Vad gör KRAV för miljö och klimat? * 
a) På KRAV-märkta gårdar finns det inte en specifik miljöpolicy eller ett systematiskt miljöarbete. 

o  Stämmer 

o  Stämmer inte 

b) KRAV-märkta livsmedel bidrar i samma grad till ökat utsläpp av växthusgaser som konventionella 
livsmedel. 

o  Stämmer 

o  Stämmer inte 

c) När du konsumerar KRAV-märkta produkter slipper människor, djur och växter att utsättas för kemiska 
bekämpningsmedel. 

o  Stämmer 

o  Stämmer inte 

18. Vad tar KRAV för socialt ansvar? * 
a) KRAV tar hänsyn till de anställdas arbets- och levnadsvillkor, i Sverige och resterande del av världen. 

o  Stämmer 

o  Stämmer inte 

b) Den som jobbar med KRAV-godkänd produktion slipper utsättas för giftiga bekämpningsmedel till vardags. 

o  Stämmer 

o  Stämmer inte 

c) KRAV ställer inga krav på bondens arbetsvillkor och sociala förhållanden. 

o  Stämmer 

o  Stämmer inte 
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