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Sammanfattning 

Knappast någon kan ha undgått det faktum att förändringar i klimatet, obalanser i 

världens ekosystem och förlusten av biologisk mångfald hotar om allvarliga negativa 

konsekvenser för människor och planet.Vi människor har med dramatisk 

populationsökning, obegränsad ekonomisk tillväxt och konsumtionshets förbrukat och 

förbrukar resurser av jorden på ett oansvarsfullt och ohållbart sätt. Matkonsumtionen är 

ett av de konsumtionsområden som står för störst negativ miljöpåverkan. Enligt 

Livsmedelsverket (2013) står den för ca 25 procent av dagens miljöförstöring. 

Naturvårdsverket (2014) konstaterar att en förändring av människans 

konsumtionsbeteende är ett måste för att kunna vända negativa trender och främja ett 

hållbart samhälle. Genom att byta konventionella livsmedel till ekologiska kan vi på ett 

enkelt sätt främja och minska belastningen på miljön utan att behöva allt för stor 

ansträngning. Med allt detta sagt så visar siffrorna en annan sida, där ekologiska 

livsmedel enbart står för 3,9 procent av den totala livsmedelförsäljn ingen i sverige, 

enligt SCB (2012) 

Vad man kan dra för slutsatser av detta är att det finns gott om rum för förbättring. 

Därför syftar denna studie att identifiera konsumenternas barriärer genom att undersöka 

deras attityder och beteenden när det kommer till konsumtion av ekologiska livsmedel 

och marknadsföringen av dessa. Vi kommer analysera resultatet från studien och 

resonera kring vad som skulle kunna påverka kunderna att konsumera ekologiska 

livsmedel framför konventionella. Det empiriska materialet har samlats in med hjälp av 

enkäter som vi kopplat till de teorier vi använt dessa är, Konsumtionsprocessen, attityd 

– beteende gapet, och marknadsföringsmixen via 4C-modellen. Med hjälp av denna 

enkät har vi undersökt konsumenternas barriärer genom att undersöka deras attityder 

och beteenden när det kommer till konsumtion av ekologiska livsmedel och 

marknadsföringen av dessa. 

De slutsatser vi kan dra är att attityd - beteende gapet visar på att ett visst gap existerar, 

dock med svag indikation. Resultaten visar att de som anger att det är viktigt för dem 

också handlar ekologiska livsmedel ofta. De som inte anser det viktigt att handla 

ekologiskt inte heller handlar dessa ofta. Lite motsägande visar även resultaten att en 

stor andel som anser att de borde handla mer ekologiska livsmedel inte letar aktivt efter 

dessa. kundens barriärer som existerade för respondenterna var främst pris, utbudet av 

ekologiska alternativ och svårigheter att hitta ekologiska alternati. Kommunikationen i 

form av marknadsföring av ekologiska livsmedel och dess påverkan på kunden, är att de 

flesta respondenterna anger att de inte i större utsträckning blir exponerad av 

marknadsföring av ekologiska livsmedel. Vidare så visar våra resultat på att kunderna ej 

påverkas av denna marknadsföring till att direkt handla mer. Våra resultat visar dock att 

kundernas vilja att lära sig mer ökar av marknadsföring av ekologiska livsmedel. Så 

livsmedelsbutiker bör använda sig av utbildande innehåll i sin marknadsföring av dessa 

livsmedel för att öka försäljningen av ekologiska livsmedel.  
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1. Introduktion 

1.1 Ämnesval 

Det är svårt att undgå det faktum att vi idag lever på en planet som inte mår bra. Vi 

människor har med dramatisk populationsökning, obegränsad ekonomisk tillväxt och 

konsumtionshets förbrukat och förbrukar resurser av jorden på ett oansvarsfullt och 

ohållbart sätt. Som samhällsmedborgare och studenter har vi insett vikten av ett hållbart 

samhälle och hur vi som individer kan bidra till en bättre värld/miljö. 

Vi båda författare läser ekonomiprogrammet och väljer således inriktning på 

utbildningen efter vad som intresserar oss. Vi valde båda marknadsföring och inom 

denna inriktning fick vi möjligheten att läsa kursen ”Marketing Ethics and 

Sustainability”. Det var framförallt efter denna kurs som vi både fick oss en fördjupad 

kunskap och ökat intresse för just hållbarhet och miljöfrågan. Kursen inspirerade oss att 

vilja lära oss mer om hur vi människor kan förändra vår livsstil och således minska vår 

belastning på jorden.  

Med utgångspunkt av intresset för hållbarhet och marknadsföring och hur dessa kan 

integreras ville vi inrikta oss mot ett specifikt område. Vi diskuterade i banor om vilka 

branscher som vi var intresserade av att studera och kom således fram till 

livsmedelsbranschen. Bakgrunden till detta ämnesval är att mat är ett fundamentalt 

behov hos människan och således något vi inte kan vara utan. Efterfrågan och 

konsumtion av livsmedel kommer alltid vara bestående och något vi inte kan 

kompromissa med. Vi förstod rätt tidigt att hållbarkonsumtion innefattar en rad olika 

komponenter och vi valde således att inrikta oss mot ekologiska livsmedel. Genom att 

byta konventionella livsmedel till ekologiska kan vi på ett enkelt sätt främja och minska 

belastningen på miljön utan allt för stor ansträngning.    

Vidare är vi båda konsumenter som dagligen ställs inför val som antingen främjar eller 

belastar miljön. Vi var överens om att vi inte handlar ekologiska livsmedel och ställde 

oss frågan vad det är som hindrar oss. Vad är det som hindrar samhället att handla 

ekologiska livsmedel framför konventionella när vi är medvetna om den aktuella 

miljöförstöringen?  

Så med ett gemensamt intresse i marknadsföring, hållbar konsumtion samt ekologiska 

livsmedel såg vi därför dessa som naturliga val för ämnet till studien.  

1.2 Problembakgrund 

Debatten om samtidens miljörelaterade problem blomstrar. Knappast någon kan ha 

undgått det faktum att förändringar i klimatet, obalanser i världens ekosystem och 

förlusten av biologisk mångfald hotar om allvarliga negativa konsekvenser för 

människor och planet. 

Den största delen av den negativa påverkan på miljön står människan själv för enligt 

WWF (2014). Den totala påverkan på miljön som människan orsakar kallas för IPAT- 

formulan. IPAT - formulan förklarar den mänskliga påverkan på miljön som ett resultat 

av tre faktorer; Population, konsumtion per person och teknologi. En ökning av samtliga 
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påverkar den totala miljöpåverkan som kan uttryckas i termer av ansamling av avfall 

och resursbrist (Belz & Peattie, 2013, s. 53). Det är ett faktum att jordens växande 

population tillsammans med västvärldens ohållbara konsumtionsmönster kräver resurser 

som inte längre finns att tillgå. Ickeförnybara resurser förbrukas i allt högre takt och de 

avfall som följer av masskonsumtionen leder till uppvärmning av planeten och utrotning 

av diverse djur/växtarter (Belz & Peattie, 2013, s. 53-54). Naturvårdsverket (2014) 

konstaterar att en förändring av människans konsumtionsbeteende är ett måste för att 

kunna vända negativa trender och främja ett hållbart samhälle.  

Matkonsumtionen är ett av de konsumtionsområden som står för störst negativ 

miljöpåverkan. Enligt Livsmedelsverket (2013) står den för ca 25 procent av dagens 

miljöförstöring. Lyckligtvis finns det en uppsjö av åtgärder att tillämpa för att reducera 

matkonsumtionens negativa påverkan. Människor kan bidra till ett mer hållbart 

samhälle genom att konsumera mindre, smartare eller/och mer miljövänligt. Att 

konsumera mer miljövänligt kan handla om att köpa ekologiska livsmedel, gå till 

affären istället för att köra bil eller sopsortera. När det kommer till val av livsmedel så 

finns det flera smarta klimatval varav ett är att handla ekologiska livsmedel. Genom att 

handla ekologiska livsmedel främjas miljön av kemikalie- och konstgödselfria odlingar, 

friska djur och mat utan onödiga tillsatser, enligt livsmedelverket (2014). 

Trots att många människor idag är medvetna om att deras livsstil har förödande 

konsekvenser och uppger sig vara positivt inställda till en mer hållbar konsumtion, är 

det flera som inte är beredda att göra slag i saken. Detta framgår bland annat i en studie 

gjord av konsumentverket rörande kunders attityder gällande ekologiska livsmedel. 

Studien visar att det visserligen råder okunskap och osäkerhet bland konsumenter om 

ekologisk produktion, men att de har en positiv helhetsbild av ekologiska råvaror. Av de 

tillfrågade konsumenterna hävdar 80 procent att de “har ett positivt helhetsintryck av de 

råvaror som produceras ekologiskt i Sverige” och 82 procent menar att de “har 

förtroende för de råvaror som produceras ekologiskt i Sverige”. Detta till trots svarar 

endast 21 procent av de tillfrågade konsumenterna att de definitivt eller troligen skulle 

välja att köpa ett ekologiskt livsmedel även om den är dyrare än en “vanlig” (icke 

ekologisk) produkt (Szatek, 2001). En annan undersökning gjord av Konsumentverket 

visar på samma fenomen. I denna studie anser 46-67 procent av respondenterna att det 

är ”mycket bra”, ”viktigt” och ”klokt” att köpa ekologiskt när man handlar mjölk, kött, 

potatis och bröd” (Magnusson et al., 2001, s. 32). Trots detta uppger endast 4-10 

procent att det var ”mycket troligt” att de faktiskt skulle köpa ekologiskt nästa gång de 

handlar mjölk, kött, potatis eller bröd (ibid). 

Med grund i de ovan redovisade studierna påstår vi att det finns ett gap mellan 

konsumenters attityder och beteende när gäller konsumtion av ekologiska livsmedel. 

Detta gap kan i teorin förklaras genom attityd- beteende gap modellen vilket hänvisar 

till den skillnad som finns mellan individers uttalade attityder/värderingar och det 

aktuella beteendet alltså hur konsumenten faktiskt handlar (Papaoikonomou et al., 2010, 

s. 78). Belz & Peattie (2013, s. 92) menar att detta gap förklaras genom att hållbarhet 

innehåller ett brett spektrum problem där individer ofta inriktar sig på en av dessa 

aspekter. Bakomliggande förklaringar till detta kan vara psykologiska, sociologiska, 

praktiska och/eller omständigheter (Belz & Peattie, 2013, s. 92). Detta gap stärks när 
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man sätter de ovan påvisade positiva attityderna till hållbar konsumtion i relation till 

andelen sålda ekologiska livsmedel som ligger på 3,9 procent av Sveriges totala 

livsmedelsförsäljning (SCB, 2013).  

För att minska detta gap och förändra konsumenternas attityder och beteende är 

marknadsföring ett sätt att påverka konsumenten. Enligt Belz & Peattie (2013, s. 31) 

består den klassiska marknadsföringsmixen av de 4 p:na (pris, plats, produkt och 

promotion) som fokuserar på produkten och bortser från kundernas perspektiv vid 

positionering på marknaden. Genom att utveckla marknadsföringsmixen till en mer 

hållbar och kundfokuserad strategi är förhoppningen att öka kundernas incitament till en 

hållbar konsumtion. Den mer hållbara marknadsföringsmixen är bestående av 4C 

(kundlösningar, kundkostnad, kommunikationer och bekvämlighet) och är till skillnad 

från dess klassiska form inriktad på kundrelationer i större utsträckning (ibid). 

 

För att företag skall kunna kommunicera och leverera ett budskap till sina kunder krävs 

förståelse och kunskap om kundernas konsumtionsbeteende. Becket et al (2000) menar 

att konsumtionsprocessen beskriver kundernas beslutsprocess i olika steg som kan 

sammanfattas i tre stadier; information – attityd – köp. För att företag skall kunna 

påverka kunder att gå från konventionella livsmedel till ekologiska krävs att de 

identifierar dessa faser och således förstå kundernas köpprocess (Becket et al., 2000, s. 

16).  

 

Vi ser alltså, från redogörelsen av ovan resonemang en problematik där konsumenterna 

uttalar sig positivt till ekologiska livsmedel men inte handlar därfter.  

1.3 Problemformulering 

 

Problemet som vi beskriver ovan resulterar därför i följande formulering: 

 

Vilka är konsumenters barriärer att handla ekologiskt och vad kan påverka dem att 

handla mer ekologiska livsmedel? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att identifiera konsumenternas barriärer genom att undersöka 

deras attityder och beteenden när det kommer till konsumtion av ekologiska livsmedel 

och marknadsföringen av dessa. Vi kommer analysera resultatet från studien och 

resonera kring vad som skulle kunna påverka kunderna att konsumera ekologiska 

livsmedel framför konventionella.  

1.5 Begränsningar 

Under denna kandidatuppsats har vi valt att göra några avgränsningar till studien. 

Vi kommer i denna studie avgränsa oss till att endast behandla livsmedel. Hållbar 

konsumtion innehåller ett brett spektrum av individuella problem där konsumenterna 

varierar mellan vilka problem de väljer att engagera sig i. Vissa engagerar sig i ett stort 

antal socio-ekologiska problem (se begreppsförklaring), medan andra engagera sig i mer 

specifika problem så som att enbart stödja lokalproducerat (Belz & Peattie, 2013. s. 92). 

För att inte bara beröra alla dessa problem ytligt har vi därför valt ekologiska livsmedel 
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och försäljningen av dessa. Vi kommer alltså inte gå in på andra hållbarhetsperspektiv 

så som CSR (se begreppsförklaring) och hantering av hållbarhet i stort. 

En ytterligare avgränsning vi gjort är att inte beröra konsumtionens vara eller icke vara 

eller dagens konsumtionssamhälle i någon större utsträckning, då vi anser att det skulle 

leda till ett mindre konkret arbete med risk att hamna långt från vår forskningsfråga. Det 

skulle det vara intressant att diskutera kring samhällets konsumtionsnivå, konsumenters 

tillfredställelse av behov, hur vi använder varor och vår syn på vilket paradigm vi har 

idag kontra vilket paradigm vi bör befinna oss i för ett hållbart samhälle. Trots detta har 

vi valt att inte gå in på detta.  

Vi kommer inte heller subjektivt bedöma nivån av “hållbarheten” eller hur bra 

ekologiska livsmedel är eller vad som skulle kunna vara bättre som exempelvis lokal- 

och närproducerat. Vi baserar vårt resonemang utifrån att objektivt använda oss av 

ekologiska märkningarna som kriterium och bevis nog på livsmedlets bidrag till 

minskad belastning på miljön. Detta i sig kan verka motsägelsefullt men vi anser att om 

vi istället skulle ta med ett holistiskt perspektiv alltså hur hela kedjan påverkas, vad som 

är bäst (tex odla själv mot att köpa) så skulle vi inom tidsramen för arbetet endast sluta 

upp med en allmän diskussion kring hållbarhet som inte skulle leda till ett relevant 

bidrag till forskningsområdet. 

1.6 Begreppsförklaringar 

 

Hållbarhet- "Sustainable Developement som tillgodoser dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov" (World 

Commission on environment and development. 1987, s.41).  

Grön- Vi använder detta ord som synonym till hållbar. 

Content marketing- Marknadsföring utan inriktning på direktförsäljning utan handlar 

istället om att dela företagets kunskap och åsikter och att på så sätt ge kunden den 

information som efterfrågas. Vidare förklaring hänvisar vi till teorikapitlet. 

Eco- Är ett prefix och "ofta används för att beteckna miljökvalitet, ofta i kombination 

med ekonomi" (boken s 219) Vi använder denna fras som benämning på varor märkta 

med eco. 

Ab-gap – Är en förkortning av Attitude – behaviour gap och förklarar skillnaden mellan 

individers uttalade attityd med deras faktiska handling. Vidare förklaring hänvisar vi till 

teorikapitlet. 

 

CSR – corporate social responsibility. 

 

Socio –ekologisk - Där sociala samt ekologiska förteelser hänger ihop. 
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2. Studiens utgångspunkter 

2.1 Förförståelse 

För att läsaren skall förstå vad som influerat forskningsprocessen i form av forskarens 

tidigare kunskap inom området kommer här en redogörelse för våra tidigare 

erfarenheter och kunskaper. Vi båda är ekonomistudenter och besitter således en likadan 

gemensam teoretisk grund när vi läst i stort sett samma kurser på Umeå Universitet. Vi 

valde båda just marknadsföring som inriktning på utbildningen vilket kan ses som ett 

intressebevis för ämnet. Inom marknadsföringen läste vi kursen “Service marketing & 

marketing ethics and sustainability” där vi fick oss en grundlig förståelse för vikten av 

kundrelationer samt hållbarhetsperspektiv på marknadsföring. Det var framförallt under 

denna kurs som vi båda fick upp det riktiga intresset för just hållbarhet och hur detta 

kan integreras med marknadsföring. Vi var överens om att vi hade någorlunda allmän 

kunskap om den aktuella miljödebatten men saknade bakgrund till hur ohållbar vår 

livsstil egentligen är och hur illa vår planet mår. 

Denna studie behandlar områden som marknadsföring och hållbarhet. För att vi skall 

kunna analysera undersökningens insamlade material och resultat krävs att vi som 

forskare besitter en fördjupad förståelse och kunskap gällande studiens ämne. Detta 

resulterade i att vi i början av uppsatsen läste på om just hållbarhet och ekologiska 

livsmedel. Vidare krävdes informationssökning gällande marknadsföringsstrategier där 

vi kom i kontakt med content marketing. Begreppet beskrivs som “framtidens 

marknadsföring” vilket fångade vårt intresse. Ingen av oss hade tidigare kommit i 

kontakt med begreppet så även detta område krävde grundläggande litteratursökning. 

Förutom den ovan beskrivna teoretiska grunden besitter en av oss praktisk erfarenhet 

från livsmedelsbranschen i form av anställning på Ica vilket innefattar vetskap om hur 

ekologiska livsmedel är placerade i butik. Så med grundläggande teoretiska bakgrund 

inom marknadsföring med allmän kunskap om hållbarhet anser vi vår förförståelse till 

studien vara godtagbar.  

2.2 Verklighetssyn 

 

Bryman & Bell förklarar begreppet ontologi vilket inom vetenskaper så som filosofi och 

antropologin är namnet på ”läran om hur världen är beskaffad”. Syftet är att kunna 

förklara och beskriva vilka egenskaper som ligger i de sociala tingens natur och hur 

dessa ska kunna uppfattas som objektiva eller som konstruktioner av uppfattningar och 

handlingar. De två skilda uppfattningarna delas in i begreppen objektivism och 

konstruktionism (Bryman, 2008, s. 35-36; Bryman & Bell, 2011, s. 20-21).  

Bryman (2008, s. 36) beskriver objektivismen som “sociala företeelser och deras 

betydelse har existens som är oberoende av sociala aktörer”, vilket innebär att 

forskaren ser verkligheten som den är utan tro att sociala aktörer konstruerat eller 

påverkat den. Vidare innebär det att forskarens personliga värderingar och åsikter 

exkluderas vid presentation av studiens empiriska material och resultat av dessa (ibid). 
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Verkligheten existerar således utan påverkan av sociala aktörer som verkar där 

(Saunders, 2009, s. 110). 

I denna uppsats studeras vilka barriärer som existerar för kunden att handla ekologiska 

livsmedel i större utsträckning samt vad som kan påverka kunden att handla mer 

ekologiska livsmedel.   

Studiens empiriska, insamlade material kommer ligga till grund för att vi ska kunna 

besvara vår forskningsfråga. För att vi ska få en förståelse gällande kundernas barriärer 

så kommer vi inte beblanda studiens resultat med egna åsikter och värderingar och ser 

således verkligheten som objektiv och således oberoende av sociala aktörers, i detta fall 

konsumeternas påverkan. Det innebär alltså att kundernas barriärer existerar utan att 

kunderna själva konstruerat och påverkar dess existens. Vi vill kunna presentera 

resultatet av det empiriska materialet utan egna tolkningar vilket också följer den 

objektivistiska verklighetssynen.   

Vidare beskriver Bryman (2008)  den motsatta verklighetssynen vilket är 

konstruktionismen. Det synsättet ser verkligheten som under ständig förändring och att 

forskare alltid presenterar en specifik version av den sociala verkligheten som inte kan 

betraktas som slutgiltigt. Forskare som ser samhället med en konstruktionistisk 

verklighetssyn menar att samhället påverkas och är konstruerat av de sociala aktörer 

som samspelar där (Bryman, 2008, s. 36-37). Denna verklighetssyn hade varit med 

passande om problembakgrunden istället skulle syfta till att undersöka varför kunder 

inte handlar ekologiska livsmedel hade en kvalitativ undersökning varit att föredra. 

Detta skulle förändra valet av vår ontologiska ståndpunkt eftersom att denna 

problembakgrund rimmar bättre med den konstruktionistiska verklighetssynen. Vi 

skulle med en sådan verklighetssyn studera kunderna som sociala aktörer som påverkar 

och ständigt förändrar undersökningens resultat. Det skulle ge oss en djupare förståelse 

kring bakgrunden till kunders individuella anledningar för att inte konsumera mer 

ekologiska livsmedel och skulle således presentera resultatet som något som är skapat 

av oss själva och under ständig revidering. 

Vidare ämnar vi med undersökningen bidra med en allmän bild av kunders barriärer för 

att handla ekologiska livsmedel. Den ontologiska ståndpunkten i kandidatuppsatsen 

innebär att vi avser skapa en allmän bild av vad som hindrar kunder att handla 

ekologiska livsmedel utan att blanda in personliga värderingar och eller åsikter vilket är 

förenligt med en objektiv verklighetssyn.  

2.3 Kunskapssyn 

 

I detta avsnitt vill vi vidare redogöra för vad vi författare betraktar som kunskap. 

Saunders förklarar kunskapssyn, en epistemologisk frågeställning, som vilken syn 

forskaren har på kunskap inom ett ämnesområde. Forskaren ska ta ställning till vad som 

denne accepterar som kunskap inom det valda forskningsområdet (Saunders et al., 2009, 

s. 112). 
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Blumberg et al (2005) menar att forskare som anser att verkligheten hör samman med 

naturvetenskapen faller inom vetenskapssynen positivism. Positivismens syfte är att 

generera hypoteser och anser att kunskap ska vara värderingsfri, objektiv samt att 

forskaren ska tolka kunskap utan dessa inslag (Blumberg et al., 2005, s. 18). Den 

positivistiska forskaren ser på människor som förutsägbara och ska studeras och mätas 

på ett objektivt sätt (Saunders et al., 2009, s. 113-114).   

Eftersom att vi i denna studie har en objektivistisk verklighetssyn kommer vi således 

anta en positivistisk kunskapssyn. Varför det faller sig naturligt för oss i denna studie är 

för att vi vill observera och fastställa konsumenternas attityder och beteenden till 

ekologiska livsmedel och marknadsföring utan att försöka skapa förståelse till varför de 

existerar. Vidare kommer vi således presentera studiens resultat utan att låta våra 

subjektiva åsikter och värderingar påverka utfallet.  

Ett annat sätt att se på vetenskap är interpretativismen. Kunskapssynen skiljer sig från 

den positivistiska på så vis att den bygger på tolkning och förståelse (Bryman, 2008, s. 

32-33). Detta synsätt innebär att miljö och sociala förhållningssätt är något under 

ständig revidering. Personer som ingår i olika sammanhang är alltid delaktiga, medvetet 

eller omedvetet i en förändringsprocess (Bryman, 2008, s. 32-33). Grundprinciper inom 

denna kunskapssyn är att den sociala verkligheten är konstruerad och tolkas subjektivt 

av individer och att forskaren försöker tolka dessa (Blumberg et al., 2005 s. 19).  

Skulle studiens problemformulering istället ämnat förstå bakgrunden till kunders 

barriärer skulle vi istället antagit en kunskapssyn som interpretavismen. Syftet skulle 

således vara att skapa en förståelse och tolka varför kunder inte konsumerar ekologiska 

livsmedel i större utsträckning. Denna nya vinkling av studien skulle istället gått från 

fokus att identifiera och presentera barriärer för att istället tolka och skapa förståelse 

kring varför dessa existerar. Som vi redogjorde för i tidigare avsnitt ser vi på 

verkligheten som objektiv. Eftersom att vi ämnar studera kundernas barriärer utan att 

skapa oss en djupare förståelse varför de existerar kommer vi således utgå från en 

positivistisk kunskapssyn.   

2.4 Angreppssätt 

 

Utifrån ställningstagandet i kunskaps- samt verklighetssynen kommer vi i denna del 

redogöra för vilket angreppssätt vi som forskare har. Det vetenskapliga angreppssättet 

beskriver hur forskaren ska ta sig an forskningsfrågan och hur denne ser på teori och 

empiri. Det existerar två olika vetenskapliga angreppssätt, induktiv samt deduktiv ansats 

(Saunders et al., 2009, s. 124) 

Saunders et al (2009) beskriver den praktiska processen vid en deduktiv ansats vilket 

bygger på befintliga teorier som forskaren härleder sin forskningsfråga utifrån. Dessa 

teorier utgör studiens referensram varpå utifrån dessa forskaren tar fram 

hypotes/hypoteser denne vill testa. För att kunna dra några slutsatser om huruvida 

hypotesen kan bekräftas eller förkastas väljer forskaren bäst lämpade metod för att 
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samla in data. Den empiriska insamlingen kan ta form i olika skepnader så som 

kvalitativ eller/och kvantitativ metod. Efter att undersökningen är gjord och all data är 

insamlad kan forskaren utifrån resultatet bekräfta eller förkasta hypotesen. Detta är 

avgörande för att i det slutliga och sista steget i processen antingen omformulera teorin 

eller endast bekräfta redan befintlig (Saunders et al., 2009., s. 124-125; Bryman & Bell, 

2011, s. 11).  

Motsatsen till det deduktiva angreppsättet är den induktiva forskningsansatsen. Där 

utgår forskaren från empirisk data för att formuleraoch generera ny teori (Bryman & 

Bell, 2011, s. 13; Saunders et al., 2009, s. 126). Vanligtvis förknippas ofta den induktiva 

forskningsansatsen med en kvalitativ studie och den deduktiva till en kvantitativ metod 

men behöver inte förefalla så (Bryman, 2008, s. 27).  

Syftet med denna studie är att identifiera konsumenternas barriärer genom att undersöka 

deras attityder och beteenden när det kommer till konsumtion av ekologiska livsmedel 

och marknadsföringen av dessa. Skulle forskningsfrågan och syftet istället avsett 

undersöka bakgrunden till kunders barriärer skulle det induktiva angreppssättet varit att 

föredra. Valet av det induktiva angreppssättet innebär vidare att vi skulle utgått från det 

insamlade materialet från empirin för att bilda ny teori. Men som vi ovan beskriver så 

ansåg vi inte att vi hade tillräcklig med kunskap inom ämnena för att kunna utföra 

undersökningen utan utgångspunkt i befintlig teori. 

Eftersom att vi ämnar studera undersökningens resultat objektivt samt att vi har en 

positivistisk kunskapssyn föranleder detta valet till den deduktiva forskningsansatsen. 

Argumentation för den deduktiva ansatsen är att vi, för att kunna besvara 

forskningsfrågan och utföra studien behövde fördjupad kunskap gällande studiens 

ämnen; hållbarhet, marknadsföring, konsumentbeteende. Vi hade inte tillräcklig 

teoretisk grund och har därför utgått från tidigare forskares teori som en teoretisk 

referensram. Utifrån vår valda referensram, som behandlar teorier som 

konsumtionsprocessen, attityd - beteende gapet samt marknadsföringsmixen har vi 

operationaliserat begrepp vi ämnar undersöka. Undersökningen kommer således utgå 

från den teoretiska referensramen för att samla det empiriska materialet och med resultat 

av detta besvara vår forskningsfråga. 

2.5 Perspektiv 

 

När forskaren ska redogöra för vilket perspektiv som studien kommer studeras ifrån är 

det viktigt att det rimmar med uppsatsens ändamål. Läsaren ska förstå hur forskaren 

tolkat information samt utifrån vilket perspektiv som forskningsfrågan kommer 

studeras.  

Inledningsvis kommer vår kvantitativa undersökning att presenteras från ett 

konsumentperspektiv eftersom syftet är att identifiera konsumenternas barriärer genom 

att undersöka deras attityder och beteenden när det kommer till konsumtion av 

ekologiska livsmedel och marknadsföringen av dessa. Vi kommer analysera resultatet 
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från studien och resonera kring vad som skulle kunna påverka kunderna att konsumera 

ekologiska livsmedel framför konventionella. Vidare motivering är att kundernas 

efterfrågan styr utbudet av livsmedel hos kedjorna och således mest intressant.  

När vi senare skall analysera resultatet från undersökningen kommer vi gå från 

konsument – till företagsperspektiv där vi diskuterar vad butikerna kan göra för att 

överkomma kundernas barriärer att handla ekologiska livsmedel. Eftersom att det är 

butikerna som marknadsför sina livsmedel och således påverkar sina kunder genom 

dessa är det mest intressant att se vad de kan göra för att överkomma deras kunders 

hinder till hållbar konsumtion.  

2.6 Litteratursökning 

För att vi ska kunna bygga vår referensram, teorigrund till studien, har vi med hjälp av 

Umeå Universitets bibliotek och databas fått tillgång till vetenskapliga artiklar och 

tryckt litteratur. Vi inledde litteratursökningen med att noggrant gå igenom tidskrifter, 

böcker och rapporter som behandlar områden inom vårt valda forskningsområde. De 

vetenskapliga artiklarna och tryckta böckerna vi fick till förfogande genom Umeå 

Universitets utbud utgör den största grunden till studiens teoretiska referensram. För att 

säkerställa kvalitén på källan har vi försökt att använda vetenskapliga artiklar som blivit 

lästa och granskade av andra forskare (peer-reviewed). När det kommer till sökning av 

tryckta böcker har vi endast nyttjat Universitets bibliotek. 

För att skapa trovärdighet i studien har vi i högsta mån försökt att använda 

förstahandskällor. Många gånger refererar forskare till varandra vilket har försvårat 

referat till förstakällan men vi har i högsta mån försökt att endast inkludera 

ursprungskällor.  

För att finna teori från tidigare forskning samt litteratur inom forskningsämnena har vi 

sökt via Universitets databas på ord som vi presenterar nedan. För att specificera 

ytterligare har vi under vissa sökord även lagt till aktuellt ämne för att smalna av antal 

sökord och hitta artiklar i linje med vårt valda ämne. 

 Content marketing (ämne marketing) "content marketing"  

 Eco (ämne sustainability) Eco-labelled products 

 Customer behavioral eco (“ämne sustainability”) 

 Ecological food 

 Customer behaviour eco 

 Barriers customer buy eco-labelled food products 

 The consumption process 

 Eco-produkter 

 Attitude - behaviour gap 

 Green marketing 

 Marketing mix 

 The consumtion process 

 Ekologiska livsmedel 
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 Statistik över försäljning av ekologiska livsmedel 

 Marknadsföringsstrategi Ica 

 Ica - i love eco 

 

 

2.7 Källkritik 

 

Vår teoretiska referensram grundar sig på tre ekonomiska teorier som är väl beprövade i 

framförallt ekonomiska sammanhang. Dessa är som vi tidigare nämnt, 

konsumtionsprocessen, attityd- beteende gapet samt marknadsföringsmixen. När vi 

använder oss av tidigare forskares teorier är det viktigt att förhålla sig kritisk till dessa. 

Eftersom studiens forskningsansats är deduktiv där vi utgår från tidigare teori kommer 

uppsatsen således behandla primära samt sekundära källor. Den teoretiska 

referensramen utgörs av sekundära källor med andra forskares teorier medan primära 

källor är slutsatser från denna studies resultat. När vi som forskare läser andra 

författares verk och således tolkar deras information är det viktigt att vi förhåller oss 

objektiva till informationen. Detta utan att beblanda subjektiva åsikter och värderingar 

som kan vinkla källorna på ett felaktigt sätt. Vidare har vi strävat mot att inte använda 

andrahandsreferenser som referat. Detta för att forskare vid dessa typer av källor har 

gjort en egen tolkning av förhandskällan som kan ha vinklats utefter dennes intressen.  

Vi har efter sökning av relevanta artiklar och litteratur valt att bortse från 

kandidatuppsatser och liknande skrivna av studenter eftersom att vi vill vara säkra på 

kvalitén. Vi är medvetna om att vi inte kan generalisera alla uppsatser som sämre 

kvalité men har gjort det valet för den här studien.  

Huvuddelen av arbetet består av vetenskapliga artiklar som vi hämtat från Umeå 

Universitets allmänna sökmotor. Ytterligare databaser som har agerat källor till studien 

är Livsmedelsverket, Konsumentsverket samt Statistiska centralbyrån. Vi har gjort 

bedömningen att dessa källor är tillförlitliga och trovärdiga. Argumentationen till det är 

att vi anser att de är objektiva och att det inte finns någon risk för intressekonflikter då 

dessa myndigheter inte har vinstintresse.  

I tryckta källor har vi försökt att använda de senast trycka exemplaren. Detta för att 

använda så ny och uppdaterad information som möjligt. I vissa fall har det inte varit 

möjligt men vi bedömer ändå den informationen som korrekt och relevant.  

Kravet för tidningsartiklar är att de ska publiceras i välkända tidningsförlag och då 

bortser vi från Aftonbladet och Expressen då vi anser att dessa inte är tillförlitliga 

eftersom att informationen över dessa källor kan komma att ändras och/eller uppdateras. 

Andra förklaringar är att det kan föreligga politisk agenda eller vinstintresse vilket 

också kan vinkla informationen.  
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3. Teori 

 

Nedan följer redogörelse för de teoretiska modeller vi valt att utgå ifrån. 

3.1 Konsumtionsprocessen 

Att förstå kunder och deras konsumtionsbeteende har historiskt sett varit av stor vikt för 

forskning kring marknadsföring. För att företag ska kunna uppfatta och förutse kundens 

reaktion gällande marknadsföringsstrategier krävs att företagen förstår deras nuvarande 

och framtida kunders bakomliggande behov och beslutsprocess (McKechnie, 1992. s. 

5). Denna beslutsprocess speglas i en klassisk 5-stegsmodell, initierad av Dewey (1910) 

som beskriver de olika steg som konsumenten passerar då ett köp övervägs (Dewey, 

1910, s. 224). Denna ursprungsmodell har därefter utvecklats och idag finns det flertalet 

övriga modeller som alla, mer eller mindre utförligt och detaljerat, avser förklara 

konsumenternas konsumtionsprocess. Något alla dessa modeller dock har gemensamt är 

att de kan sammanfattas med tre stadier; information - attityd - köp (Beckett et al., 2000, 

s.16). En av dessa modeller som härstammar från Deweys modell är Engel-Kollat-

Blackwell-modellen och beskrivs som en av de främsta enligt McKechnie (1992, s. 6). 

Dessa steg kan mer utförligt och detaljerat beskrivas som en kedja av faser och består 

av; erkännande av behov och önskan, informationssökning, utvärderingen av alternativ, 

köptillfället, användning och post-användning (Belz & Peattie, 2013, s. 84). Dessa steg 

kommer att redogöras för senare. 

Fokus inom den klassiska marknadsföringen har länge utgått från ett ekonomiskt och 

juridiskt perspektiv och framförallt på tillfället där varan och pengarna byter ägare. Ur 

ett hållbarhets- och miljömässigt perspektiv så är produktens inverkan kopplad till andra 

steg än just det aktuella köpet (Belz & Peattie, 2013, s. 83). Mycket vikt läggs vid hur 

produkten påverkar miljön både före, under och efter köpet (ibid). Det betyder att även 

produktens inverkan, inte bara under köpstadiet utan även under andra stadier såsom 

produktion och transport bör prioriteras. Vidare menar Belz & Peattie (2013) att detta 

nya sätt att se på marknadsföring är ett resultat av att det i dagens konsumtionssamhälle 

i större omfattning rapporteras om negativa sociala och miljömässiga följder kopplade 

till vår konsumtion. Dessa negativa rapporter påverkar således kundernas attityder och 

beteenden gällande samtliga steg i konsumtionsprocessen. Detta är något som speglas i 

utvecklingen av de nya marknadsföringsstrategierna med hållbarhetsperspektiv (Belz & 

Peattie, 2013, s. 83). Detta synsätt på konsumtionsprocessen passar vår 

problemformulering väl och vi kommer därför utgå från denna modell.  

I detta arbete har vi alltså valt att utgå från (Belz & Peattie, 2013, s. 83) och deras 

modell för att analysera köpbeteendet hos studiens respondenter med fokus på 

konsumtion ur ett hållbarhetsperspektiv. Valet av just denna modell som utgångspunkt 

är framför allt på grund av att den på ett tydligt och utförligt sätt beskriver 

konsumtionsprocessen samt innehåller ett hållbarhetsperspektiv som vi anser är viktigt i 

relation till arbetets problem och syfte. Nedan kommer en redogörelse för de olika steg 

som ingår i den valda konsumtionsprocessen.  
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Steg 1. Erkännande av behov och önskan 

Människan har fundamentala behov och det är väl beskrivet av flertalet forskare. En av 

de mest kända beskrivningarna görs av Maslow som menar att människans basala, mest 

väsentliga behov är mat, vatten, sömn och säkerhet (Maslow, 1943, s. 372). Vid 

uppfyllelse av dessa behov strävar människan därefter att tillfredsställa även sociala och 

känslomässiga begär såsom acceptans, status, underhållning, kärlek och 

självförverkligande (ibid).  

Vidare skriver Belz & Peattie (2013, s. 84) att människan kan, i detta fall, inom 

köpprocessen och marknadsföring istället benämnas för konsumenten och dess 

personliga och specifika begär kommer alltså generera specifika behov som tar sig 

uttryck i en efterfrågan på produkter och tjänster. Den klassiska marknadsföringen har 

hittills tenderat att endast se till ett i taget av de ovan nämnda behoven istället för att på 

ett mer praktiskt sätt ta med den kombination av behov som människan egentligen 

besitter. Dessa kombinationer är komplexa till sin karaktär och kan i vissa fall samspela 

väl men kan även verka paradoxala (Belz & Peattie, 2013, s. 84). 

Med detta sagt så är första steget i konsumtionsprocessen att ett, alternativt några, behov 

identifieras. För att konsumenten ska kunna gå vidare till nästa steg i köpprocessen 

måste denne känna eller upptäcka det aktuella behovet eller önskan. Ett exempel på ett 

fundamentalt behov är törst och det kommer leda till en efterfrågan på något att dricka. 

Dessa behov kan även vara socialt betingade såsom behovet av att passa in genom att 

äga de senaste skorna. För att kunden ska kunna gå vidare i kedjan måste alltså kunden 

känna eller upptäcka ett behov av någonting. 

När det kommer till marknadsföringsteorier är relationen och skillnaden mellan behov 

och begär relativt outforskade (Belz & Peattie, 2013, s. 84). Det generella antagandet 

hos människan är att över tid så gör förväntningarna av en ökande levnadsstandard att 

gårdagens begär konverteras till morgondagens mer basala behov (Belz & Peattie, 2013, 

s. 84). Ett exempel på detta är det utbredda användandet av internet och datorer som 

idag i stor utsträckning har utvecklats till en nödvändighet för kommunikation, arbete 

och studier. 

Steg 2. Informationssökning 

Nästa steg i konsumtionsprocessen behandlar informationssökning (Belz & Peattie, 

2013, s. 84). När en konsument identifierat ett specifikt behov kommer denne, beroende 

på vad behovet gäller, genomgå informationssökning (ibid). Vissa köp går direkt från 

uppstått begär till köp, såsom rutinköp eller impulsköp, men de flesta 

konsumtionstillfällena innehåller någon form av ackumulering och processering av 

relevant information (Belz & Peattie, 2013, s. 84). 

Det är naturligt att köparen som ofta står inför det komplexa valet av olika alternativ 

kommer söka efter sätt att förenkla köpprocessen. Ett sätt att begränsa spannet av den 

krävda kunskapen och tiden för att undersöka de tillgängliga alternativen är att göra ett 
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mindre urval av dessa alternativ (Sheth, 1969, refererad i Troye, 1984, s. 180).. Detta 

urval av aktuella varumärken är benämnt som de alternativ kunden utvärderar (Sheth, 

1969, refererad i Troye, 1984, s. 180). 

I detta steg spelar även kundens kunskap en stor roll vilket betyder att en ökad kunskap 

hos kunden angående produkten genererar en större medvetenhet om alternativen. Detta 

i sin tur bidrar dessutom till en större möjlighet för kunden att ta till sig mer 

produktinformation. Genom denna ökade medvetenhet av alternativen så påverkas 

mängden och sammansättningen av varumärken som övervägs vid köpet (Punj, 1989, s. 

507). Genom den tidigare produkterfarenheten kan kunden antingen begränsa eller 

bredda sitt urval och detta sker i olika delar av beslutsprocessen. Vid utökning av val 

sker det tidigt i beslutsprocessen och vid begränsning av de utvalda alternativen sker det 

först när processen är på god väg (Punj, 1989, s. 512-513). 

Kundens informationssökning om produkter kan ta sig i uttryck i olika former såsom att 

läsa reklam, höra sig för med vänner, besöka butiker för att bedöma varorna, kontrollera 

prisnivåer och köpvillkor samt att förhandla med personalen (Spiggle, 1987, s. 108 ). 

Dessa aktiviteter resulterar i utformningen av det bestämda urvalet och de påverkar 

kundens uppfattning och attityd av alternativa återförsäljare. Kunderna kan inte enbart 

förlita sig på information som sparats i minnet utan måste engagera sig i 

informationssökningen och utvärderingen av alternativ (Spiggle, 1987, s. 109). De 

viktigaste källorna för konsumenten avseende informationssökningen är personliga 

källor såsom vänner och familj samt egen erfarenhet från tidigare konsumtion eller 

användning av en produkt (Belz & Peattie, 2013, s. 84).. Informationen kunden tar till 

sig och bearbetar kan även ha sitt ursprung från kommersiella källor såsom; reklam, text 

på förpackningarna, skyltar, massmedia, olika organisationer och guider (Belz & 

Peattie, 2013, s. 84). 

Konsumenterna är idag allt mer exponerade av information kring hållbarhet ifrån alla de 

ovan nämnda källorna men framförallt från nyhetsrapporter, dokumentärer och 

intresseorganisationer (Belz & Peattie, 2013, s. 84). Kopplingen mellan speciella 

produkter och dess hållbarhetsproblem är kommunicerade till kunderna via 

produktmarknadsföring och märkning samt via jämförelsesiter och produktguider. 

Dessa kommunikationsvägar är alla exempel där företag presenterar en produkt eller 

tjänst i relation till en lösning eller ett miljöproblem (ibid). 

Dagens samhälle erbjuder marknadsförare ett antal kanaler att tillgå när det kommer till 

att kommunicera budskap till deras kunder. Risken med alla dessa 

marknadsföringskanaler är att kunden överexponeras av reklam och blir således ovillig 

eller oförmögen att ta till sig det budskap som levereras (Belz & Peattie, 2013, s. 84). 

Marknadsföring som fokuserar på hållbarhet och som ämnar upplysa och undervisa sina 

kunder når dem inte i samma utsträckning. Överexponeringen av reklam kan leda till att 

kunden i större utsträckning motsätter sig ny information utan istället förlitar sig på 

tidigare kunskap och konsumerar således endast vissa märkningar eller från bestämda 

återförsäljare (ibid). Konsumenterna litar alltså på att märkningen eller återförsäljaren 
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tar sitt sociala ansvar för att själva slippa hantera den stora mängden information som 

ges. Ett exempel på detta är kunder som tänker att en vara märkt med KRAV-märkt är 

bra på något sätt och därför köper det utan att egentligen veta vad märkningen innebär 

(Belz & Peattie, 2013, s. 84). 

Ett problem inom marknadsföringen är alltså den överhängande risken att kunden blir 

överbelamrad med information och därmed även ovilligt inställd till att ta till sig ny 

information om exempelvis medveten konsumtion för att verka för ett hållbarare 

samhälle. I sin tur kan denna överbelamring återigen även leda till att kunden förlitar sig 

på att vissa märkningar eller på att återförsäljare tar det sociala ansvaret och kunden på 

sätt slipper (Belz & Peattie, 2013, s. 84). 

Steg 3. Utvärdering av alternativ 

När konsumenten fastställt sitt behov och införskaffat nödvändig information påbörjas 

steg tre i köpprocessen som innebär en utvärdering av kundens alternativ. Den 

traditionella marknadsföringen utgår från att kunden innan köp utvärderar olika 

produkter och märken innan det slutgiltiga valet (Belz & Peattie, 2013, s. 85). Kunder 

inriktade på hållbarhet överväger sitt köp mer utförligt och väger in produktens alla 

aspekter innan slutgiltigt köp (ibid). Den hållbarhetsinriktade kunden väger alltså både 

in för- och nackdelar och jämför produkten grundligt gentemot en konventionell vara 

angående aspekter såsom tillgänglighet och hur stort egentligt behov som föreligger 

(Belz & Peattie, 2012, s. 84). Aspekter som övervägs är alltså hur konsumenten på 

enklast sätt kommer åt den aktuella produkten, i butik eller online, och om möjlighet 

finns att låna istället för att köpa eller om det går att köpa en tjänst istället för en 

produkt. Slutgiltigt överväger alltid den hållbarhetsinriktade kunden möjligheten att inte 

köpa någonting alls för att främja miljön (Belz & Peattie, 2012, s. 84). 

Steg 4. Köptillfället 

Detta steg är när kunden köper varan och pengar och vara byter ägare (Belz & Peattie, 

2013, s. 83). Det aktuella köptillfället har alltid varit utgångspunkten för den klassiska 

marknadsföringens syn på konsumtion (Belz & Peattie 2012, s. 85). Ett mått på 

framgång bedöms ofta utifrån antalet repeterade köp som tolkas som ett bevis på 

kundnöjdhet. Företag med denna syn förbiser på detta sätt viktiga delar av 

konsumentbeteendet ur ett hållbarhets- och socialt perspektiv. Den hållbarhetsmedvetne 

kunden kan således till följd av företagets frånvarande hållbarhetsperspektiv bojkotta 

företagets produkter helt eller att kunden hittar andra sätt att tillfredsställa sitt behov 

(Belz & Peattie 2012, s. 84). 

Den medvetna konsumenten inser att köptillfället i sig kommer ha en inverkan på 

miljön. Detta blir särskilt tydligt idag då detaljhandeln domineras av stora återförsäljare 

som ofta ligger utanför stadskärnan och därmed tvingar konsumenternas till transport. 

Detta kan alltså leda till ökade avgasutsläpp då konsumenten måste utnyttja någon form 

av transport för att kunna genomföra köpet (Belz & Peattie, 2013, s. 85). 
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Steg 5. Användning 

För de produkter som används under längre tid är själva användningsfasen oftast den del 

som har störst påverkan på miljön relativt till produktions-och avyttringsfasen (Belz & 

Peattie, 2013, s. 85). Ett bra exempel på sådana produkter är mekaniska produkter. Hur 

konsumenten nyttjar dessa är avgörande för hur stor belastningen på miljön blir. 

Nyttjandet i det här exemplet kan innebära att stänga av den elektriska utrustningen 

istället för att låta den stå på standby eller hur fort konsumenten väljer att köra sin bil. 

Varaktigheten i användningsfasen har påverkan på hur effektiv en produkt är utifrån 

hållbarhetsperspektivet (ibid). På de flesta marknader har användningsvaraktigheten 

förkortats på grund av tekniska innovationer och utveckling (Belz & Peattie, 2013, s. 

85). Ett exempel på det är när konsumenten byter ut sitt Playstation 2 mot Playstation 3 

efter ett år för att kunna ta del av de nya spelen. 

Producenterna och marknaden i sig påverkar även graden av produktutbyte hos 

konsumenterna genom nylanseringar eller presentation av nytt mode och liknande (Belz 

& Peattie, 2013, s. 85). Modet och trenderna i dagens samhälle bidrar alltså till att 

många produkter får en kortare användningsfas än den egentliga funktionaliteten och 

uthålligheten hos varan medger (Belz & Peattie, 2013, s. 85). 

Steg 6. Efteranvändning 

När en produkt har används klart så blir det aktuellt att antigen kasta den eller göra 

något annat med den, detta är efteranvändningsfasen (Belz & Peattie, 2013, s. 86). I den 

klassiska marknadsföringen så tas det sällan hänsyn till konsumentbeteendet gällande 

efteranvändning som mer än ett representerande för ett möjligt återköp (ibid).  Detta 

synsätt bidrar till ett stort hållbarhetsproblem, exempelvis i form av överfyllda sopberg, 

som den medvetna konsumenten noga överväger vilket innebär att ur en 

hållbarhetsinriktad marknadsföring så blir denna fas ytterst relevant. 

Det finns flera olika varianter när det kommer till denna fas, avyttringen av produkten. 

Alternativ som övervägs av konsumenten är att lämna produkten till en sopstation, en 

återvinningsstation eller upplåta produkten för vidare försäljning, utlåning eller byte. 

Vidare kan konsumenten spara produkten, eventuellt för användning inom ett annat 

ändamål, eller att ge bort produkten till någon behövande (Belz & Peattie, 2013, s. 86). 

Denna model har vi använt oss av då den beskriver kundens köpprocess utifrån ett antal 

steg, däribland informationssök, utvärdering av alternativ och själva köptilfället som är 

speciellt intressanta då vi både kommer använda dem i våran enkät men modellen 

kommer även användas i vår analys och diskussion som stöd för hur kundens val, 

kunskap och information spelar in i kundernas köpmönster. Valet att använda den 

beskrivning av köpprocessen som Beltz & Pattie har och som även har ett 

hållbarhetsperspektiv passar in då vi vårt problem rör hållbarhet och på så sätt kan vi 

genom att använda denna modell få ett mer hollistiskt perskpektiv och en bättre röd tråd 

angående hållbarheten och besvaringen av vårt problem. 
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3.2 Attityd – beteende gapet 

 

Som vi redogjorde för i problembakgrunden visar statistik från Statistiska Centralbyrån 

(2012) att endast 3,9 procent av den totala försäljningen av livsmedel (och alkoholfria 

drycker) står de ekologiska för. Trots den relativt låga försäljningen ställer sig många 

positiva till att konsumera ekologiska livsmedel (Konsumentverket, 2002). Vi kommer 

därför redogöra för varför individer uttalar sig positivt till ekologiska livsmedel men 

varför det inte konsumeras därefter (Boulstridge & Carrigan, 2000, s. 359).  

Attityd - beteende gap är en teori som beskriver inkonsekvensen mellan människors 

uttalade attityd och deras faktiska beteende (Rainbolt et al., 2012, s. 386; 

Papaoikonomou et al., 2010, s. 78). För att skapa en förståelse gällande teorin så inleder 

vi med en definition av begreppen attityd samt beteende. Attityd kan förklaras som det 

vi säger eller uttrycker i en viss fråga eller sak. Enligt NE (2014) är det alltså individens 

inställning eller förhållningssätt som visar personens attityd. Det är däremot individens 

handlingssätt och beteende som visar vad vi egentligen gör. Beteendet är människors 

beslut om att handla på ett visst sätt och i psykologiska termer beskrivs beteendet som 

en individs motivation att handla (Sheeran, 2002, s. 2). 

Attityd - beteende gap kan skönjas utifrån olika områden där det finns en oförståelse 

varför människan, trots stor kunskap och uttalad attityd, inte agerar på ett sätt som 

överensstämmer. En liknelse till miljöproblematiken är hälsofrågan där det existerar ett 

kunskaps – beteende gap i form av att människan, trots kunskap om hur farligt det är att 

röka, ändå gör det (Hornik 1991, s. 22). För att knyta an till problemformuleringen 

kommer vi således fokusera på individers attityd samt beteende till just ekologiska 

livsmedel.  

Förutom Konsumentverkets rapport (2002) hävdar även Rainbolt et al (2012) att det 

finns ett ökat intresse för hållbara livsmedel samt en positiv attityd till dessa. Tyvärr 

betyder det däremot inte att en positiv attityd hos konsumenterna räcker för att det ska 

bli skillnad i det aktuella köpbeteendet. Detta framförallt på grund att kundens positiva 

attityd mot hållbara livsmedel inte leder till en vilja att betala mer för de livsmedel som 

är hållbara (Rainbolt et al., 2012, s. 386). 

Denna inkonsekvens har studerats utifrån ett hållbarhetsperspektiv där gapet visar sig 

genom kundernas uttalade positiva inställning till miljöfrågor samt gröna produkter men 

är inkonsekventa och ibland motstridiga i sitt köpbeteende (Moraes et al., 2012, s. 103). 

Detta beror bland annat på att hållbar konsumtion innehåller ett brett spektrum av 

komplexa problem där konsumenterna varierar mellan vilka problem de väljer att 

engagera sig i och därefter bara till en viss mån är villiga att anpassa sitt köpbeteende 

(Beltz & Pattie, 2013, s. 92). Vissa konsumenter engagerar sig i ett stort antal 

hållbarhetsrelaterade problem, medan vissa engagerar sig i mer specifika problem som 

exempelvis att enbart stödja lokalproducerat (Beltz & Pattie, 2013, s. 92). 
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Andra förklaringar till förekomsten av detta gap är psykologiska, sociologiska och 

praktiska omständigheter (Belz & Peattie, 2013, s. 100). Det innebär att 

självrapporterade konsumentbeteenden kan vara överskattade.  Konsumentens ekonomi 

och livsstil kan samtliga fungera som barriärer för att fullfölja dess attityd och egentliga 

intentioner gällande hållbar konsumtion (ibid). Andra faktorer som även det påverkar 

förekomsten av detta gap kan vara sociala normer och märkeslojalitet (Belz & Peattie, 

2013, s. 100). 

Vidare förklaringar till varför konsumenter inte handlar ekologiska livsmedel, trots att 

de ställer sig positiva till det, är vanor och rutiner (Jackson, 2005, s. 65). Vi människor 

lever idag i en vardag med relativt rutinmässiga sysselsättningar, aktiviteter och 

umgängen utan några större förändringar. Vi väljer samma tandkräm, kör samma väg 

till jobbet utan vidare tanke på att förändra detta, trots att en förändring skulle förbättra 

någon aspekt. Vi gör många val per automatik utan att behöva använda vår kognition 

(Jackson, 2005, s. 65). Om vi inte stannar upp och funderar kring dessa val utan följer 

samma mönster kommer vi aldrig gå mot ett hållbarare samhälle. Problematiken 

förklaras med att vi måste fundera kring vilka automatiska val vi idag gör och hur vi 

kan förändra dessa för att främja miljön.  

Förutom vanor så har sociala normer stor påverkan på människan och dess attityd och 

beteende (Jackson, 2005, s. 6). Sociala normer är konstruerade av samhället vilket styr 

konsumenten utifrån vad som anses vara rätt och fel. Dessa regler och lagar kan 

förstärka eller förminska ett givet beteende rörande hälsofrämjande konsumtion 

(Jackson, 2005, s. 9). Ytterligare faktorer som påverkar gapet är bland annat 

information, skepticism gällande företags trovärdighet samt traditionella köpbeenden 

(Papaoikonomou et al., 2010, s. 79). 

I denna studie kommer vi således använda attityd - beteende gapet som stöd för vår 

analys om hur människors attityder skiljer sig mot deras handling och mer specifikt i 

relation till hållbarhet och ekologiska livsmedel. Modellen visar tydligt att det många 

gånger existerar ett gap mellan attityder och beteende vilket är till stöd när vi kommer 

undersöka de barriärer som ligger till grund för att handla ekologiska livsmedel. När ett 

sådant gap mellan attityd och handling påvisas kommer vi att försöka identifiera detta 

och därefter påvisa vilka komponenter det består av och på det sättet svara på första 

delen av vår problemformulering. 

3.3 Marknadsföringsmixen 

 

Den klassiska marknadsföringsmixen kännetecknas av 4P-modellen. Det innebär att 

företag i sin marknadsföring utgår från de stora aspekterna plats, pris, produkt och 

promotion (Jobber & Fahy, 2009, s. 9). Företaget utgår från sin produkt och lägger stor 

fokus på denna vid försäljning och positionering på marknaden (ibid). Produktionsfokus 

ligger till grund för helheten av den klassiska marknadsmixen som beskrivs ovan i form 

av 4P-modellen. Marknadsföringsmixen har för avsikt att genera en produktdesign som 

ämnar uppfylla behoven hos målgruppen, de ska skapa konkurrensfördelar, matcha 
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företagets resurser samt vara välkomponerade (Jobber & Fahy, 2009, s. 10). Dock 

menar Belz & Peattie (2013) att marknadsföringsmixen bör byta fokus från ett 

produktfokus till ett konsumentperspektiv, de 4C, för att bättre anpassa sig efter nutida 

och hållbara marknader (Belz & Peattie, 2013, s. 31). Grundaren av den utvecklade 

marknadsföringsmixen är Robert Lauterborn och vi kommer utgå från Belz & Peattie 

när vi förklarar hur mixen går från ett produkt – till ett kundfokus.  

Denna modell har under lång tid använts inom den ekonomiska teorin men har 

ifrågasatts av olika forskare och författare. Belz & Peattie (2013) menar bland annat att 

modellen har ett för snävt synsätt som endast utgår från säljaren och bortser från 

kunden. De föreslår istället en inriktning innehållandes fyra C; kundlösningar, 

kundkostnad, kommunikationer och bekvämlighet för att bättre bemöta dagens 

fokusering på kundrelationer och hållbarhetsfrågor inom marknadsföringen (Belz & 

Pattie, 2013, s. 31). För att tydliggöra skillnaden mellan den klassiska 4P-modellen och 

den hållbara 4C-modellen så presenteras ett jämförande resonemang nedan: 

 

Produkten - Kundlösning 

Den klassiska modellen börjar med produkten. Här fokuserar producenten framförallt på 

produktutveckling och att på så sätt skapa nya produkter för att generera ett värde till 

kunden (Jobber & Fahy, 2009, s. 9). Utöver produkten i sig så ingår i denna kategori 

även garantier, förpackning, varumärke samt andra egenskaper som följer med eller 

kompletterar produkten för att möta kundens behov. På så sätt byggs det upp ett “paket” 

som ska generera ett värde för kunden (Jobber & Fahy, 2009, s. 9). 

4C-modellen har ett annat synsätt på att möta kundens behov och att skapa värde (Belz 

& Peattie, 2013, s. 31). Elementet motsvarande produkt blir inom 4C-modellen 

kundlösningar (ibid). Det innebär att företaget inte enbart fokuserar på den fysiska 

produkten utan även förstår och tar tillvara på vikten av att skapa en relation med 

konsumenten (Belz & Peattie, 2013, s. 31). Denna relation genererar kunskap och insikt 

i vad kunderna efterfrågar och vad deras personliga behov innefattar. När företaget har 

denna kunskap och insikt om sina kunders personliga behov så kan de erbjuda produkter 

och tjänster därefter (Belz & Peattie, 2013, s. 31). 

När det kommer till matindustrin och kundrelationen så har de traditionellt använt sig 

av transaktionsmarknadsföring (Lindgreen, 2001, s. 77). Dock har förändringar så som 

miljö, population, kundmedvetenhet och förändrade attityder lett till att industrin nu 

tagit till sig relationsmarknadsföring (Lindgreen, 2001, s. 77). Relationsmarknadsföring 

är att attrahera, behålla och förbättra kundrelationen. På lång sikt ses service och 

försäljning mot befintliga kunder som lika viktigt för en lyckad marknadsföring som att 

skaffa nya kunder (Berry 1983, s. 25, refererad av Lindgreen, 2001, s. 76). 

Kommunikation är det viktigaste när det kommer till servicetillfället och den vanligaste 

formen av kommunikation i dessa lägen är det personliga mötet och interaktionen 

mellan servicepersonalen och kunden (Tronvoll, 2007, s. 606).  
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Pris - Kundkostnad 

Nästa element i den klassiska marknadsföringsmixen är priset och består i stora drag av 

prissättning, hur priset påverkas, rabatter samt andra faktorer som spelar in på priset 

(Jobber & Fahy, 2009, s. 9). I 4C-modellen finns en annan synvinkel på priset som 

beskrivs som kundkostnad. Med kundkostnad så menar Belz & Peattie (2013) att det 

inte bara är det finansiella priset kunden betalar för varan och tjänsten utan det 

inkluderar även psykologiska, sociala och miljömässiga kostnader. Konsumentens totala 

kostnad består då av flera delar bestående av anskaffning av produkten, användningen 

och slutligen kasseringen (Belz & Pattie, 2013, s. 31). 4C-modellen ser således på priset 

utifrån ett bredare perspektiv med begreppet kundkostnad och tar alltså hänsyn till 

exempelvis miljömässiga kostnader. 

Plats - Bekvämlighet 

Inom 4P-modellen behandlar plats beslut om butikernas lokalisering, vilka 

distribueringskanaler som ska användas, hur transporterna ska genomföras samt vilka 

lagernivåer som bör finnas (Jobber & Fahy, 2009, s. 10). Vikten läggs i denna aspekt på 

att tillhandahålla rätt mängd produkter, på rätt plats och på rätt tid (Jobber & Fahy, 

2009, s. 10). 4C-modellen inriktar sig i denna aspekt på något som kallas bekvämlighet. 

Med detta menar Belz & Peattie (2013) att företaget ska möta kundens behov med att 

tillhandahålla tjänster eller produkter som är enkla och smidiga både att tillgå men även 

att använda (Belz & Pattie, 2013, s. 31). 

Påverkan - Kommunikation 

Påverkan är nästa element i 4P-modellen och består bland annat av olika typer av 

marknadsföring, personlig försäljning, PR, direkt marknadsföring och 

internetsmarknadsföring (Jobber & Fahy, 2009, s. 9). Detta element används för att göra 

företagets målgrupp medvetna om produkten eller tjänsten och dess fördelar (ibid). 

Detta görs genom att spela på ekonomisk såväl som psykologisk logik (Jobber & Fahy, 

2009, s. 9). 4C-modellens motsvarighet benämns som kommunikation vilket är 

processen för att skapa en ömsesidig dialog med kunden vilket är viktigt för att generera 

kundförtroende och för att bygga trovärdighet hos kunden (Belz & Peattie, 2013, s. 31). 

Påverkan genom marknadsföring kan göras på olika sätt, ett av dessa är genom något 

som kallas content marketing. Detta verktyg är beskrivet som “Ett av de mest kraftfulla 

marknadsföringsstrategierna i dagens uppkopplade, högintensiva, informationsdrivna 

värld” (Harad, 2013, s. 18).  

Content marketing är att regelbundet dela värdefull information som ligger i linje med, 

och som stärker ditt varumärke, med din målgrupp (Harad, 2013, s. 18-19). Det är att 

kommunicera utan att sälja ett ömsesidigt utbyte för att skapa intresse och attrahera 

framtida intressenter men även för att bygga förtroende (ibid). Det är marknadsföring 

utan inriktning på direktförsäljning utan handlar istället om att dela företagets kunskap 
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och åsikter och att på så sätt ge kunden den information som efterfrågas (Harad, 2013, s. 

18-19). Kundens efterfrågan styrs helt av vad kunden intresseras av och engageras av på 

den plats där kunden befinner sig (ibid). Innehållet som content marketing baserar sig 

på kan vara utbildande, editoriskt eller underhållande men huvudsaken är att fokus 

ligger på kunden samt kundrelationen (Harad, 2013, s. 18-19). 

Vidare lägger content marketing stor vikt vid att innehållet står ut och att företagets 

marknadsföring vågar ta chanser, vara kreativ och inte minst personlig (Harad, 2013, s. 

19). Content marketing beskriver just grunden av ett bra och intressant innehåll som 

nyckeln till konsumenteras engagemang och att därigenom skapa spridning och 

slutligen konsumtion (Harad, 2013, s. 19). Solomon beskriver detta som att “Content 

marketing är processen att skapa och distribuera relevant och värdefullt innehåll för att 

attrahera, skapa och engagera en målgrupp” (Solomon, 2013, s. 8). Med det förstärks 

grunden av att content marketing bygger på historieberättande. Ett exempel på hur 

denna marknadsföringsstrategi kan användas är att presentera undersökningar på 

företagets hemsida eller att publicera en intervju (Solomon, 2013, s. 9).   

Content marketing är något som kommer starkt, vilket har belysts av Forbes CMO 

Network servey of North American Effie Awards Final Round judges där de undersökt 

och analyserat de mest aktuella ämnena inom marknadsföring. De fann att content 

marketing, i form av ekonomiska anslag, var ett av de områden som stod för den största 

ökningen. Denna ökade medvetenhet och satsning på content marketing sågs hos 

flertalet varumärken och på grund av dess popularitet hamnade området i fokus i Forbes 

undersökning (Rooney, 2014).  

Intresset för fortsatt satsning på content marketing med syfte att tillföra kvalité i 

marknadsföringsstrategin sågs som stort i undersökningen och 18 procent av de 

tillfrågade företagen angav att de ämnar att forsätta den påbörjade satsningen. Det pekar 

mot en fortsatt framtidstro för detta marknadsföringsverktyg. Att verktyget är så pass 

populärt kan till viss del förklaras med att ROI gällande content marketing ligger på 12 

procent vilket är i topp av de metoder som används idag, enligt (Rooney, 2014).  
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4. Praktisk metod 

4.1 Undersökningsmetod 

 

När forskaren skall besluta sig för vilken undersökningsmetod som passar 

forskningsfrågan bäst bör denne utgå från vilket problem studien ämnar undersöka. Det 

är viktigt att skilja på huruvida författaren antingen vill skapa sig en förståelse för 

problembakgrunden eller testa hypoteser. Detta ställer krav på undersökningsmetoden. 

Det förstnämnda att skapa förståelse bakom problem kan besvaras med en kvalitativ 

metod (Bryman & Bell, 2011, s. 411). Vill forskaren istället testa hypoteser utifrån 

forskningsämnet är den kvantitativa metoden att föredra (Bryman & Bell, 2011, s. 151; 

Blumberg et al., 2005, s. 124).  

Vår problemformulering lyder; vilka är kundens barriärer att handla ekologisk och vad 

kan påverka kunder att handla mer ekologiska livsmedel? Som vi redogjort för innan är 

syftet alltså inte att djupgående undersöka kring varför kunder inte handlar vilket hade 

kunnat besvaras med en kvalitativ studie utan identifiera vilka barriärer som existerar. 

Detta följer således den kvantitativa undersökningsmetoden där vi vill undersöka 

samband mellan konsumenters attityder och hur det återspeglas i det faktiska beteendet. 

Vidare vill vi samla kvantifierbar data som vi kan analysera för att kunna besvara 

forskningsfrågan.  

Det finns olika metoder att samla kvantitativ information på men ett av de vanligaste 

sätten är med en enkät. Som vi konstaterat tidigare motiverar vi valet av enkät med vår 

objektivistiska verklighetssyn samt positivistiska kunskapssyn och ämnar således 

studera kunderna objektivt samt analysera studiens resultat utan egna tolkningar och 

subjektiva värderingar. 

Andra fördelar med enkäter är att respondenten får vara helt anonym vid sitt deltagande 

(Ejlertsson, 1996, s. 11). Vid frågor som rör känsliga ämnen kan detta vara en sätt som 

samlar mer sanningsenlig information (Ejlertsson, 1996, s. 11). Eftersom att vår enkät 

behandlar frågor som rör respondenternas inkomst samt attityder och beteende till 

hållbar konsumtion, vilka kan upplevas stötande och känsliga ansåg vi denna metod 

som den bäst lämpade.  

Några nackdelar med enkäter att det är svårt att ställa många frågor (Bryman, 2008, s. 

231). Många gånger är respondentens allmänna attityd till enkäter negativ och ju fler 

frågor desto större är risken att enkätdeltagaren ledsnar och slutar upp med att besvara 

enkäten utan att läsa frågorna. Detta ökar dessutom bortfallet som är en annan negativ 

aspekt med enkäter (ibid). Det gäller speciellt enkäter som forskaren skickar ut via post 

eftersom att respondenterna kan välja om de orkar svara eller inte. Dessutom så tvingas 

respondenterna skicka tillbaka enkäten vilket kan upplevas som jobbigt och omständigt 

(Bryman, 2008, s. 231).  



22 
 

Ett annat alternativ av kvantitativ insamlingsmetod skulle vara att istället utföra 

strukturerade intervjuer. Dessa intervjuer till skillnad från kvalitativa djupintervjuer 

består av stängda frågor. Det innebär att respondenten får några alternativ på svar som 

den kan välja utifrån (Bryman & Bell, 2011, s. 203-204). Intervjudeltagaren kan således 

inte besvara frågorna med egna svar utan väljer ett av intervjuarens alternativ (ibid). 

Metoden underlättar även bearbetningen av svar till skillnad från djupintervjuer där 

svaren skall kodas för att tolkas. Vid stängda frågor går bearbetningen snabbare samt att 

forskaren undviker egna tolkningar av svaren (Bryman & Bell, 2011, s. 203-204, 584).  

Skulle vi istället utfört strukturerade intervjuer skulle det påverkat antalet respondenter i 

studien. Vi skulle således inte hinna samla lika många deltagare till studien vilket 

minskar undersökningens stickprovs storlek och således representativiteten till 

målpopulationen. Eftersom att vi är tids- och resursbegränsade i denna kandidatuppsats 

hade denna insamlingsmetod krävt mer resurser och tid för att hinna intervjua lika 

många individer. Vi valde därför enkät för att det är ett enkelt, billigt och snabbt sätt att 

samla undersökningens empiriska material. Vidare motivering är att individer, som vi 

ovan beskrev kan uppleva vissa frågor som känsliga och kanske inte besvarar dessa 

frågor på ett sanningsenligt sätt.  

 

4.2 Population och undersökningsenheter 

 

För att kunna besvara vår forskningsfråga krävs att det insamlade empiriska materialet 

är relevant och kommer från individer inom målpopulationen vi ämnar undersöka. Som 

forskare är det viktigt att ta ställning till vilka respondenter som ska ingå i studien, 

oavsett undersökningsmetod (Dahmström, 2011, s. 70). Vi vill med studien identifiera 

konsumenternas barriärer genom att undersöka deras attityder och beteenden när det 

kommer till konsumtion av ekologiska livsmedel och marknadsföringen av dessa och 

måste således redogöra för vilka konsumenter studien ämnar behandla. Att genomföra 

en totalundersökning innebär att forskaren undersöker alla individer inom 

målpopulationen (Eliasson, 2013, s. 44; Johansson, 1993, s. 91-92). Denna 

insamlingsmetod hade självklart varit det mest optimala men i och med uppsatsen tids- 

och resursbegränsning är detta inte möjligt. För att kunna dra några generella slutsatser 

från studien testar forskaren en mindre grupp individer från den förutbestämda 

målpopulationen, alltså ett stickprov (Ejlertsson, 1996, s. 16). Detta stickprov ska, i den 

mån det är möjligt, representera den valda målpopulationen för att forskaren ska kunna 

dra några generella slutsatser av studien (Jacobsen, 2002, s. 81).  

Studiens målpopulation är svenska konsumenter. För att skapa oss en bild av hur ser ut 

populationen har vi hämtat information från Statistiska Centralbyrån (2013) gällande 

Sveriges befolkning efter kön och ålder (se figur 1.) Den totala befolkningsmängden i 

Sverige mellan åldrarna 18 - 100+ är 7 692 386 personer (SCB 2013). Vi har tagit ett 

stickprov om 102 från totalen vilket är relativt litet. Vi är således medvetna om att 

stickprovets storlek utifrån vår målpopulation försvårar möjligheten till 

generaliserbarhet eftersom att det är relativt litet. Vi kommer försöka rekrytera, i den 
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mån det är möjligt jämn spridning mellan kön och ålder för att skapa en allmän bild av 

svenska konsumenters hinder till att handla ekologiska livsmedel.  

 

Figur 1. Cirkeldiagram över vår målpopulations könsfördelning 

När forskaren ska besluta om vilket urval som är bäst lämpat för studien finns två olika 

tekniker att tillgå, sannolikhetsurval eller icke-sannolikhetsurval. Vid val av 

sannolikhetsurval vet forskaren sannolikheten för varje individ att bli utvald till att delta 

i undersökningen (Eliasson, 2013, s. 46) Forskaren kan välja att göra 

sannolikhetsurvalet på olika sätt och ett av dem är obundet slumpmässigt urval alla 

respondenter har samma sannolikhet att bli utvald och således deltaga i undersökningen 

(Eliasson, 2013, s. 47; Ejlertsson, 1996, s. 17). Vid val av ett icke-sannolikhetsurval kan 

forskaren inte uttala sig om hur stor sannolikhet varje individ har att komma med i 

stickprovet. De bygger alltså inte på någon urvalsram (Eliasson, 2013, s. 49). 

Vår studie bygger på ett så kallat bekvämlighetsurval som är ett sätt inom icke-

sannolikhetsurval (Bryman, 2008, s. 194). Det innebär att chansen att delta i 

undersökningen är de individer som är tillgängliga för forskaren (Eliasson, 2013, s. 49-

50; Bryman, 2008, s. 194). Ett problem med urvalet är dock att det är svårare att 

generalisera resultatet eftersom att vi inte kan vara säkra på att stickprovet är 

representativt för den angivna målpopulationen (Bryman, 2008, s. 194). Vi är medvetna 

om att detta urval inte är att föredra och ställer oss själva kritiska till det men 

argumentationen för detta är att under kort tid samla in så mycket empiriskt material 

som möjligt. Vidare påvisar Konsumentverkets rapport (2002) att det inte finns några 

direkta skillnader mellan segment som handlar. Vi valde således att inte begränsa oss 

till ett visst segment, ort eller stad utan istället generera en allmän bild av Sveriges 

konsumenters hinder för att handla mer ekologiska livsmedel än vi gör idag. 

4.3 Etiska principer 

 

Enkäten inleds med en presentation av vilka vi studenter är och att vi kommer från 

Umeå Universitet. Den inledande texten beskriver vad det är vi vill undersöka och vad 

informationen kommer användas till. Avslutningsvis är vi tydliga med att poängtera att 

deltagandet är frivilligt och att respondenten är anonym vid sitt deltagande. Detta för att 

följa de etiska principerna som gäller svensk forskning det vill säga, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2008, s. 131-

3 881 885 3 810 501 

Befolkning Sverige 2013,   
Ålder 18-100+ 

Kvinnor

Män
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132). Nedan kommer en vidare beskrivning av vad de etiska principerna innebär och hur 

vi anpassat oss efter dem. 

För att följa informationskravet har vi som ovan beskrivit inlett enkäten med syftet till 

studien så att respondenten får information om de etiska reglerna som gäller 

(Dahmström, 2011, s. 388). Vi har vidare informerat individerna på plats om att 

deltagandet är frivilligt samt att de får avbryta undersökningen när de vill om de så 

önskar. Vid konstruktion av enkäten var målet att använda ett så enkelt språk som 

möjligt för att undvika oklarheter och otydlighet.  

Samtyckeskravet innebär att undersökningens deltagare har fullmakt över sin 

medverkan, och får själva bestämma över sin medverkan (Bryman, 2008, s. 132). 

Respondenter under 18 år, minderåriga, kräver förmyndare eller vårdnadshavares 

godkännande (Bryman, 2008, s. 132). För att följa detta har vi därför valt att dela ut 

enkäterna till myndiga personer för att undvika en ett godkännande av förmyndare. För 

att säkerställa detta frågade vi om personers ålder i de fall vi var osäkra. Vidare 

respekterade vi de individer som tackade nej till deltagande utan att försöka övertala 

eller tjata. 

Konfidentialitetskravet innebär att personliga uppgifter förvaras oåtkomligt för 

obehöriga (Bryman, 2008, s. 132). Vi har varit noga med att förhålla oss till detta då vi 

bland annat låtit respondenten besvara enkäten i fred när exempelvis frågor rörande 

inkomst kan uppfattas som känsligt för vissa. Vidare har vi också förvarat de besvarade 

enkäterna otillgängliga för andra genom att samla dem i en mapp som bara vi har 

åtkomst till. 

Sista principen inom svensk forskning är nyttjandekravet där vi informerar 

respondenterna att det insamlade resultatet endast kommer användas till studiens 

ändamål. 

4.4 Distribution av enkät  

 

Som vi tidigare konstaterat ämnar studien undersöka svenska konsumenter. Eftersom att 

vi båda är boende i Umeå valde vi således att dela ut enkäten utanför Ica Maxi på 

Strömpilen. Detta för att öka sannolikheten till en variation av konsumenter. Ica Maxi är 

en av de största livsmedelsbutikerna i Umeå och har således en stor genomströmning av 

kunder. Vidare valde vi att dela ut enkäterna samma vecka som valborgsmässoafton. 

Detta för att det är en vecka med röda dagar med ledighet och således många som 

handlar. Vi stod utanför butiken 22 april mellan klockan 10-16. Anledningen till att vi 

stod mellan dessa timmar var för att täcka in en variation av åldrar som handlade. Vi 

utgick från att fler äldre, pensionärer handlade på förmiddagen och arbetande samt 

studerande på eftermiddagen efter arbetstid. Vi kunde dock inte se en tydlig 

segmentspridning av åldrarna under dagen. Detta kan förklaras med att fler personer 

handlar innan ledigheten och således handlar över lunch och raster. En övrig 

observation var att besökarna ökade i antal mellan klockan 11-13 då många skulle 
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handla lunch. Detta betyder dock inte att det var lättare att rekrytera deltagare eftersom 

de flesta var stressade och tidspressade.  

Eftersom att vi har en målpopulation gällande svenska konsumenter vill vi försöka ta ett 

stickprov med spridning av kön och ålder samt att försöka rekrytera så många enkäter 

som möjligt. Målet var att samla in tillräckligt underlag som vi, i samråd med 

handledare ansåg godtagbart för att kunna besvara vår frågeställning. Eftersom att målet 

till en början var att samla in det empiriska materialet från Ica Maxis besökare och 

följaktligen inställda på att det skulle bli svårt att värva deltagare beslutade vi att sätta 

målet av minst 100 besvarade enkäter. 

Under tillfället vid enkätutdelningen på Ica Maxi insåg vi snabbt att det var svårare än 

väntat att rekrytera respondenter. Många var stressade och den allmänna attityden var 

negativ. Vädret underlättade inte när det blåste och var kallt vilket resulterade i dålig 

svarsfrekvens. Det visade sig inte vara det effektivaste sättet att samla in data och vi 

diskuterade alternativa lösningar för att komma upp i godtagbart antal för att kunna 

besvara forskningsfrågan. Vi funderade i banor på olika typer av väntrum eftersom att 

det är ett bra forum när personer sitter ner och väntar.  

Detta resulterade i att vi kontaktade vårdcentralen Citymottagningen. Argumentation för 

detta val är dels att en av oss författare har kontakt med en undersköterska som jobbar 

där men också att vårdcentralen ligger belägen i centrala Umeå vilket ökar 

sannolikheten till spridning mellan patienter från olika delar av Umeå Kommun. Efter 

att vi fått godkännande av personalen lämnade vi således in 50 stycken enkäter mellan 

22 april och hämtade dem 28 april.  

När vi hämtade enkäterna från Citymottagningen och gick igenom dessa med Ica Maxis 

besökare upptäckte vi att vi saknade deltagare i de yngre åldrarna. Eftersom att målet 

var, trots bekvämlighetsurvalet, att samla respondenter med spridning mellan ålder och 

kön så valde vi att komplettera insamlingen av det empiriska materialet. I och med 

tidsbegränsningen valde vi således att skicka enkäter till bekanta via Facebook. Vi valde 

detta forum eftersom vi båda är i 20-års ålder och således umgängeskrets i samma ålder. 

Vi kompletterade alltså det empiriska materialet med ytterligare enkäter för att 

inkludera respondenter i de yngre segmenten (se figur 2).  

Utdelning Ica Maxi Citymottagningen Facebook 

Antal 39 st 43 st 20 st 

 

Figur 2. Tabell över fördelning av enkäter 

Tabellen ovan beskriver antalet besvarade enkäter från studiens olika utdelningar.  

Fördelar med utlämning över internet är att det går snabbt, speciellt när forskaren jobbar 

under tidsbegränsning samt att dataregistering sker direkt vid insändandet av enkäten 
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(Dahmström, 2011, s. 94). Vidare är det billigare att skicka enkäten över internet än om 

vi skulle kopierat allt material. Dessutom hade kostnaderna ökat ännu mer om vi skickat 

ut via post eftersom att det då krävs att svarskuvertet skall innehålla ett frimärke 

(Eljertsson, 1996, s. 29).  

4.5 Enkätkonstruktion och operationalisering 

 

För att vi ska kunna samla in aktuell information som i ett senare skede kommer ligga 

till grund för vår slutsats är det av största vikt att enkäten är väl genomtänkt och 

utformad på ett bra sätt. 

Ett första steg i konstruktionen av vår enkät är att besluta för vilka begrepp, tagna 

utifrån våra teorier som vi ämnar studera. Detta kallas för att operationalisera och 

innebär således att forskaren tar fram begrepp ur sin teoretiska referensram och gör dem 

mätbara (Dahmström, 2011, s. 74). För att lyckas med detta krävs att forskaren 

inledningsvis är tydlig och medveten om vad studien ska mäta samt hur denne ska gå 

tillväga (Ejlertsson, 1996, s. 41). Ett första steg i processen att lyckas med detta är att 

besluta sig om vilka begrepp i teorin som är relevanta och som kan kopplas till studiens 

problemformulering (Eliasson, 2013, s. 12). 

Denna studie ämnar identifiera konsumenternas barriärer genom att undersöka deras 

attityder och beteenden när det kommer till konsumtion av ekologiska livsmedel och 

marknadsföringen av dessa. Som vi tidigare presenterat ligger den teoretiska grunden i 

våra valda teorier. För att vi skall kunna besvara studiens problemformulering måste 

frågorna omfatta relevant information och kunna kopplas till teorierna.  

Enkäten inleds med tre frågor som behandlar enkätdeltagarnas kön, ålder, 

hushållsstorlek samt hushållsinkomst, det vill säga sakfrågor och utgör 

bakgrundsvariabler. Vidare har vi, för att kunna besvara vår problemformulering och 

fylla studiens syfte därför tagit fram frågor som behandlar kunders beteende och 

attityder gällande ekologiska livsmedel. För att kunna mäta individers attityder till 

enkätens påståenden är en likertskala bäst lämpad (Bryman, 2008, s. 248). Vidare är 

skalan att föredra när undersökningen bygger på påståenden snarare frågor (Bryman, 

2008, s. 157). Frågorna 8 – 18 är konstruerade som påståenden där enkätdeltagaren 

ombeds kryssa för det svarsalternativ som denne anser stämmer bäst in på sig själv. 

Alternativen går från ”stämmer helt och hållet”, ”stämmer mycket bra”, ”stämmer 

ganska bra”, ”stämmer något” till ”stämmer inte alls” (se figur 3). 
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Figur 3. Likertskala skapad av författarna 

I linje med attityd-beteende gapet har vi ställt frågor som behandlar respondenternas 

beteende och attityder till ekologiska livsmedel. Exempel på sådana frågor är; fråga 5. 

(variabel beteende) ”När du handlar, hur ofta köper du minst ett ekologiskt livsmedel?” 

och fråga 10. (variabel attityd) ”Det är viktigt för mig att handla ekologiska livsmedel 

framför konventionella livsmedel”.                                        

Vidare har vi tagit fram frågor som behandlar kundernas barriärer att handla ekologiska 

livsmedel för att följaktligen kunna besvara forskningsfrågan. Detta föranleder frågor 

som exempelvis; fråga 7. (variabel barriär) ”Jag handlar INTE ekologiska livsmedel 

framför konventionella på grund av”. Detta är en av enkätens fem frågor som inte är 

uppbyggda med påståenden utan där respondenten ombeds kryssa för ett förvalt 

alternativ.   

Avslutande del av enkäten rör kundernas exponering av ekologiska livsmedel som går i 

linje med 4C- modellen som förklarar vikten av kommunikation för att kunna skapa 

förtroende och bygga trovärdighet med kunderna. Vi ämnar med dessa frågor undersöka 

huruvida kunderna anser sig bli exponerad av reklam samt med vilka kanaler de önskar 

få information via gällande ekologiska livsmedel. Detta dels för att utforska om ökad 

kunskap, via marknadsföring kan påverka kunderna att handla mer hållbart och 

överkomma kundernas barriärer. För att underlätta för läsaren har vi sammanställt en 

tabell för vilka frågor som behandlar vilka teorier. Tabellen finns att tillgå i bilaga 1.  

Samtliga av enkätens frågor klassas som slutna. Slutna frågor innebär att respondenten 

endast behöver ta ställning till olika påståenden och inte svara fritt (Bryman, 2008, s. 

245). Några fördelar med slutna frågor är att dessa ökar jämförbarheten i svaren 

(Bryman, 2008, s. 245). Dessutom så underlättas bearbetning och kodning av svaren 

som vi kommer sammanställa det empiriska materialet i statistikprogrammet SPSS. Att 

istället välja öppna frågor, det vill säga konstruera frågor där individen får svara fritt har 

också sina fördelar. Respondenten får möjlighet att besvara enkäten med egna ord och 

tvingas inte svara med forskarens ordval (Bryman, 2008, s. 244). Vidare passar dessa 

typer av frågor bra när forskaren vill undersöka nya eller outforskade områden som 

författaren inte är bekant med (ibid). Detta försvårar dock analysen av resultatet och 

eftersom vi inte vill beblanda oss med subjektiva tolkningar av svaren har vi exkluderat 

öppna frågor. Vi har dock gjort två undantag som gäller fråga 6 samt 20. Där gavs 

respondenten valet “övrigt” och kunde således skriva in ytterligare alternativ som inte 

fanns med i listan. Bakgrunden till detta var att vi ville ge respondenten chans att själva 
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komma med förslag till barriärer samt marknadsföringskanaler som vi själva hade 

missat att ta med. Vidare var vi inte konsekventa med detta ”övrigt” alternativ då vi 

utelämnade möjligheten till detta på fråga 7 samt 19 vars svarsalternativ är likadan som 

fråga 6 och 20.   

Innan vi delade ut enkäterna prövade vi frågorna på en testpanel för att undersöka om 

dessa upplevdes tydliga och enkla att förstå. Detta för att se om vissa frågor skulle 

omformuleras eller förändras. Panelen bestod av 10 vänner som samtliga fick läsa 

igenom frågorna till enkäten och kommentera. Reflektionerna från dem var bland annat 

att specificera fråga 5 gällande vad ekologiska livsmedel är. Vi inkluderade således en 

specifikation av begreppet och gav exempel på hållbara livsmedel så som Fairtrade, 

KRAV, Ica I love eco. 

En annan kommentar rörde fråga 13, påståendet som utreder huruvida respondenten 

ansåg sig göra en kompromiss när denne handlar ett ekologiskt livsmedel framför en 

konventionell. Detta föranledde således ytterligare ett förtydligande av påståendet där vi 

beskrev innebörden av kompromiss genom pris, prestanda och tillgänglighet. 

Efter att vi operationaliserade begreppen utifrån våra valda teorier samt tog fram frågor 

som mäter dessa var det dags att besluta för vilken layout enkäten skulle ha. Med 

tidigare erfarenheter av programvaran Google Drive beslutade vi oss för att konstruera 

enkäten med hjälp av denna tjänst. Valet av program motiveras bland annat av att 

programmet sammanställer materialet automatiskt men också för att vi anser att 

layouten blir proffsig utan att vi tvingas sätta oss in i programvaran.   

4.6 Bortfall 

När forskaren antingen utför intervjuer eller kvantitativa undersökningar som enkäter 

får författaren räkna med att vissa individer inte vill eller kan deltaga. Detta kallas för 

bortfall och kan antingen innebära att individen vägrar att delta eller inte vill besvara 

vissa av frågorna i undersökningen (Bryman, 2008, s. 192). Risken för bortfall ökar vid 

en kvantitativ studie relativt en kvalitativ då det gäller framförallt surveyenkäter 

(Bryman, 2008, s. 231). 

Som forskare är det viktigt att skilja på individbortfall samt partiellt bortfall. Partiellt 

bortfall eller variabelbortfall innebär att det bara är vissa frågor som inte besvarats 

medan individbortfall innebär att enkätdeltagaren inte besvarat enkäten alls 

(Dahmström, 2011, s. 355).  

Vid utdelningstillfället på Maxi blev slumpmässiga besöka tillfrågade att delta i 

enkäten. Eftersom att vi delade ut enkäterna till de besökare som frivilligt ville delta kan 

vi inte uttala oss om det exakta bortfallet som räknas till de besökare som tackade nej 

till att delta i undersökningen. Eftersom att intresset var lågt och de flesta negativt 

inställda till att delta gör vi en uppskattning att var fjärde person tackade ja och således 

ett bortfall på 75 procent.   

Vidare lämnade vi 50 enkäter i Citymottagningens väntrum. När vi hämtade enkäterna 

var 43 av dessa besvarade och således ett bortfall av 7 obesvarade enkäter. För att vi 
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skall skapa oss en uppfattning om hur många patienter som inte valde att besvara 

enkäten frågade vi personalen om hur många som besöker mottagningen varje dag. 

Personalen uppskattar besökarantalet till 100 individer varje dag. Den totala 

genomströmningen av besökare är således ca 400 patienter då vi räknar de dagar som 

enkäten låg till förfogande mellan den 22 april – 28 april och bortser från helgen då 

mottagningen inte har öppet. Detta innebär en uppskattning på ett bortfall av cirka 350 

besökare till mottagningen.  

Den tredje utdelningen var via Facebook där vi länkade undersökningen. 

Sekretessinställningarna för enkätens spridning var inställd på ett antal vänner som alla 

kunde ta del och svara på enkäten. Via denna utlämning fick vi 20 besvarade enkäter. 

För att vi skall kunna räkna på ett bortfall har vi tittat på hur många vänner som 

exponerades och hade möjlighet att svara på den länkade enkäten. De totala antal 

Facebookvänner som haft tillgång till svarsenkäten är 435 stycken och om alla dessa 

exponerats och sett enkäten blir bortfallet således 415 personer.  

Vidare har vi efter sammanställningen av våra besvarade enkäter undersökt huruvida det 

förekom bortfall i form av obesvarade frågor. Resultatet visar inte på någon tydlig trend 

på svarsbortfall för vissa frågor. Det förekom partiellt bortfall  men eftersom att det bara 

gäller några få frågor samt att det inte var ett mönster av återkommande obesvarade 

frågor så kommer vi inte beakta detta i någon större utsträckning.     

4.7 Databearbetning 

 

Vi fick in totalt 102 svar på vår enkät, av dessa har vi inkluderat alla påbörjade enkäter 

då vi ansåg att dessa var godtagbara, som nämt ovan så saknade de enkäter som ej var 

fullständiga bara något svar. Den del som inte var ifyllt via internet förde vi in manuellt 

i vår enkätmall för att få all data samlad i Google drive-dokumentet. Detta medförde en 

enkel sammanställning via Google drives funktion. Resultatet vi fick ut presenterades i 

ett exeldokument där de inviduella svarsenkäterna var tidsmärkta. Denna fil 

exporterades till SPSS där vi omvandlade alla svar från textform till sifferform. Värdet 

1 angavs det första svarsalternativet i enkäten och resterande i fallande ordning. För att 

förbättra resultaten av våra statistiska tester, så slog vi ihop variablerna för att resultaten 

skulle bli tydligare att läsa av. Det var även ett antal frågor som var flervalsfrågor (fråga 

6,7,19,20, se bilaga 2.) där respondenterna fick valet att fylla i mer än ett svar då SPSS 

bearbetar data i sifferform och inte text.  

Dessa flervalsfrågor där fler svar än ett fanns hanterades manuellt genom att lägga in 

dessa var för sig och sedan lägga ihop dessa kolumner under varandra. För att kunna 

korstabulera datan från dessa frågor med den övriga datan fick vi lägga ihop dessa 

siffror från de nya uppdelade variablerna i en ny datasammanställning. Denna fil 

inkorporerades sedan i datan som en ny samlingsvariabel.  Efter detta så gav vi siffror 

efter hur många delfrågor det var inom frågan för att sedan ge varje delfråga en egen 

variabel. Detta för att på ett bättre sätt kunna genomföra våra analyser över datan. En 

ytterligare, positiv bieffekt av detta var möjligheten att använda delfrågorna från 

frågorna 6,7,19 och 20. Datan analyserades vidare med hjälp av korstabeller och 
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signifikanstestades med Chitvåtest för att möjliggöra diskussion och besvaring av vår 

frågeställning.  

4.8 Signifikans och korrelation 

 

För att testa om det finns ett samband mellan två variabler har vi gjort ett chitvå - test. 

Denna metod används för att analysera det empiriska materialet när svarsalternativen 

har ordinal - eller nominalskala (Eliasson, 2013, s. 92). En ordinalskala är svaralternativ 

vars avstånd dem emellan inte går att mäta (Eliasson, 2013, s. 38). Exempel på detta är 

“stämmer bra”, “stämmer inte alls” vilket vår enkät är uppbyggd med. Ett chitvå-test 

jämför de observerade värdena av det insamlade materialet med de förväntade 

frekvenserna. De förväntade frekvenserna är det utfall vi förväntar oss om vår hypotes 

som vi vill pröva är sann (Bryman, 2008, s. 335). Exempel på det är att respondenter 

som anger att pris är en barriär också skulle köpa mer ekologiska livsmedel om det var 

billigare. Vi vill således pröva hypotesen om att dessa två frågor skall/bör korrelera. Ett 

chitvå-test anger alltså ett värde som säger hur stor sannolikheten är att det finns ett 

samband mellan de två variablerna som forskaren vill testa (Dahmström, 2011, s. 243). 

Ju lägre signifikansnivå forskaren sätter desto mer trovärdigt kommer testet vara. Vi har 

således valt en signifikansnivå på 5 procent vilket enligt Eliasson (2013, s. 108) anses 

räcka.  Det innebär att chitvå-test som uppvisar ett resultat över den “gränsen” kommer 

vi förkasta. Vidare innebär det således att variablerna inte beror av varandra och vi kan 

inte vara säkra på att resultatet inte beror av slumpen. För värden under 5 procent 

kommer vi kunna uttala oss om att testet är statistiskt signifikant/säkerställt och ej beror 

av slumpen. 

För att kunna uttala oss om exakt hur stark/svag korrelation det är mellan våra testade 

variabler har vi gjort ett korrelationstest. Detta test kallas Pearson r som anger ett värde 

mellan maximalt positivt samband (1) - och maximalt negativt samband (-1) (Bryman, 

2008, s. 327). Skulle variablerna visa på ett positivt samband innebär det i teorin att en 

ökning för variabel x resulterar i en ökning för variabel y. Samma sak gäller för 

variabler med ett negativt samband; en minskning av variabel x påverkar till en 

minskning av variabel y.  

För att vi skall kunna uttala oss om huruvida våra resultat kommer klassas som starka 

respektive svaga har vi satt en gräns på 0,5. Resultat över det räknas till starkt samband, 

resultat under svagt (Jacobsen, 2002, s. 398-413). 
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5. Empiri, analys och diskussion 

Detta avsnitt avhandlar studiens empiri som analyseras och diskuteras under respektive 

del.  

5.1 Resultat angående attityd – beteende gapet 

Som vi redogjorde i teorikapitlet är attityd - beteende gap en teori som förklarar 

skillnaden mellan människors uttalade attityder och deras faktiska handlingar (Rainbolt 

et al., 2012. s. 386; Papaoikonomou et al., 2010, s. 78). Nedan kommer en presentation 

och analys av den data vi samlat in samt korstabeller vi gjort med frågor som hör till 

detta gap, specifikt inriktat på frågor angående ekologiska livsmedel. Sist presenterar vi 

en efterföljande diskussion. 

5.1.1 Konsumentens intention och handlande 

Resultatet indikerar på samband mellan respondenternas attityd om ekologiska 

livsmedel och i hur stor utsträckning som de faktiskt handlar dessa framför 

konventionella livsmedel. Vi fann även att de som faktiskt konsumerar ekologiska 

livsmedel också anser det vara av stor vikt. Vidare visar resultatet att respondenter som 

sällan eller aldrig handlar också svarar att de inte heller tycker att konsumtion av 

ekologiska livsmedel är viktigt. 

 

 

Figur 4: Resultat av fråga 5. 

Resultatet (se figur 4) visar att den största gruppen, 39 procent, svarat att de handlar 

minst ett ekologiskt livsmedel vid varje inköp. Därefter är en fallande ordning ner till de 

6 procent som anger att de aldrig handlar ekologiska livsmedel. Detta resultat visar en 

annan bild än de 3,9 procent som ekologiska livsmedel står för när det kommer till den 

svenska totala livsmedelsförsäljningen (SCB, 2013). Denna skillnad kan bero på att 

kunden endast köper en eller få ekologiska livsmedel jämfört med det totala antalet 

produkter denne inhandlar. Det skulle även kunna bero på att vid självskattning så kan 

man tendera att beskriva sitt handlande som lite bättre än vad det i verkligheten är. 
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Figur 5: Resultat av fråga 10. 

Resultatet (se figur 5) kan liknas med en approximativ normalfördelning där 29 procent 

svarar ”stämmer ganska bra”. Vidare fördelning visar på att 26 procent ”stämmer 

mycket bra” och 19 procent ”stämmer något”.  

Konsumentverkets rapport (2002, s. 25) gällande miljö och ekologi påvisar 

konsumenternas positiva helhetsintryck av ekologiska råvaror som produceras i Sverige. 

Som vi redogjorde för i problembakgrunden ställer sig hela 80 procent, i deras studie, 

positiva till att handla ekologiskt medan endast 21 procent troligt eller definitivt skulle 

välja ett ekologiskt livsmedel även om den är dyrare (Konsumentverket, 2002, s. 25). 

För att vi skall skönja ett gap mellan vår studies respondenters attityder med deras 

faktiska handlingar har vi valt att skapa en korstabell gällande ”Det är viktigt för mig att 

handla ekologiska livsmedel” samt ”När du handlar, hur ofta köper du minst ett 

ekologiskt livsmedel?”. 
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Det är viktigt för mig att handla ekologiska livsmedel framför konventionella livsmedel * 

När du handlar hur ofta köper du minst ett ekologiskt livsmedel 

 

 

 När du handlar hur ofta köper 

du minst ett ekologiskt 

livsmedel 

Total 

Varje 

gång 

Några 

gånger 

Sällan 

eller aldrig 

Det är viktigt för mig att handla 

ekologiska livsmedel framför 

konventionella livsmedel 

Instämmer  38 0 0 38 

Instämmer 

delvis 

20 8 0 28 

Instämmer 

inte 

7 6 21 34 

Total 65 14 21 100 

 

Figur 6: Resultat av fråga 10. 

Resultatet visar att de respondenter som anser det vara av stor vikt att handla ekologiska 

livsmedel följer upp detta och faktiskt också köper dessa i butik, enligt dem själva. 

Resultatet visar att 38 som handlar minst ett ekologiskt livsmedel vid varje inköp också 

”instämmer helt” att det är viktigt för dem och 20 som också handlar ekologiska 

livsmedel vid varje inköp ”instämde delvis” i påståendet om att det är av stor vikt för 

dem. 

De 21 respondenter som ”sällan eller aldrig” konsumerar ekologiska livsmedel svarade 

vidare att det inte alls var viktigt för dem. Studiens resultat visar således på en 

kontinuitet var det gäller undersökningsdeltagaranas uttalade attityd till ekologiska 

livsmedel med deras handling. Resultat mellan dessa variabler stärker detta påståeende 

då den har en statistisk signifikans med ett p-värde på 0,000 samt med en korrelation 

enligt Pearson på 0,726 som vi bedömer som starkt (se bilaga 4).   

Eftersom att studien endast undersöker respondenternas uttalade attityd och beteende 

kan vi inte vara säkra på att de faktiskt handlar ekologiska livsmedel i den utsträckning 

som de påstår sig göra. Detta är något vi tar i beaktning och ställer oss kritiska till 

eftersom ekologiska livsmedel, enligt SCB (2012), endast står för 3,9 procent av den 

totala livsmedelsförsäljningen i Sverige.  

Vår studie har undersökt 102 deltagare med spridning mellan kön, inkomst, ålder samt 

hushållsstorlek. Vi kan endast spekulera i olika typer av förklaringar kring varför just 

vår studies respondenter utger sig vara konsekventa gällande deras uttalade attityd med 
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deras faktiska beteende. Vidare kan vi inte med säkerhet påstå att dessa individer inte 

besvarat enkäten på ett sanningsenligt sätt, eller att de överskattar sitt beteende som 

Belz & Peattie (2013, s. 100) beskriver, vilket är lätt vid självrapporterande enkäter. 

Trots att SCBs rapport påvisar en låg siffra, 3,9 procent, av försäljningen av ekologiska 

livsmedel kan det förefalla så att studiens stickprov utgjordes av de konsumenter som 

faktiskt handlar efter vad de påstår sig göra.  

En förklaring till detta skulle kunna vara att en större del, 41 procent, av studiens 

respondenter faller inom den äldre ålderskategorin, över 45 år. Vi skulle kunna tänka 

oss att de individer inom det äldre segmentet har en stabilare ekonomi vilket således 

ökar möjligheten till köp av ekologiska livsmedel och att studiens respondenter faktiskt 

handlar därefter. Skulle vi istället tagit ett stickprov med en spridning av yngre 

respondenter skulle resultatet möjligen påvisat ett tydligare gap.   

Resonemanget bygger på att äldre individer faktiskt har råd att handla ekologiska 

livsmedel medan yngre respondenter inte har samma stabila inkomst. Dessa yngre 

individer har således inte en inkomst som möjliggör inköp av ekologiska livsmedel men 

att normen säger att de borde vilket ökar incitamentet att påstå att de faktiskt gör det och 

således ett ökat attityd - beteende gap. Vidare förklaring till detta skulle vara, som 

Jackson (2005, s. 6) beskriver, att sociala normer påverkar inkonsekvensen mellan 

attityden och beteendet och att yngre respondenter är mer mottagliga för dessa, att de 

lättare faller för grupptryck.  

Ytterligare faktorer angående ålder skulle kunna vara vilket fokus samhället haft på 

hållbarhet under respondenternas uppväxt. Då hållbarhetsfrågorna i dagsläget har fått 

mycket större plats än förut och det faktum att förändringar i klimatet, obalanser i 

världens ekosystem och förlusten av biologisk mångfald hotar om allvarliga negativa 

konsekvenser för människor och planet är något som kommit starkt på senare tid. Detta 

skulle kunna påverka de äldres syn på vad som är hållbar konsumtion, således dess 

attityd. Dock har de under en längre tid vant sig och via reklam under en längre tid 

påverkats att välja antal livsmedel och märken som de litar på och som de är vana vid. 

Denna kombination skulle kunna leda till att dessa respondenter utan att tänka på det 

väljer de konventionella livsmedlen lite mer på rutin utan att reflektera över det. 

Oberoende av ålder kan vi inte vara säkra på att studiens deltagare påstår att de handlar 

ekologiskt för att normen säger det och förtränger det faktum att de kanske inte agerar 

därefter i den aktuella köpsituationen av olika anledningar.  

5.1.2 Konsumentens intention och aktion 

För att undersöka attityd – beteende gapet ytterligare ställde vi frågorna om deltagarna 

anser att de borde handla mer ekologiska livsmedel samt om de faktiskt letar aktivt efter 

dem. 
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Figur 7: Resultat av fråga 11. 

Resultatet visar en fördelning mot ”stämmer helt och hållet” som representerar 35 

procent av respondenterna. Alternativet ”stämmer ganska bra” stod för 30 procent och 

var därmed det näst vanligaste svaret bland respondenterna, alltså de allra flesta 

handlade ekologiskt. 

 

Figur 8: Resultat av fråga 12. 

För att undersöka frekvensen av aktivt sökande av ekologiska livsmedel ställde vi 

påståendet ovan. En stor andel av enkätdeltagarna, 33 procent, ”stämmer inte alls” på 

påståendet. Resterande svarsalternativ visade på en jämn spridning mellan påståendena. 

För att vidare undersöka ett eventuellt gap mellan attityd och handling så har vi gjort en 

korstabell mellan ”Jag anser att jag borde handla ekologiska livsmedel i större 

utsträckning” och ”Jag letar aktivt efter ekologiska livsmedel varje gång jag handlar”. 
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Borde handla mer ekologiska livsmedel * Letar aktivt efter ekologiska livsmedel  

   

 Letar aktivt Total 

Instämmer Instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte 

Borde handla mer 

ekologiska livsmedel 

Instämmer 19 16 19 54 

Instämmer delvis 9 2 19 30 

Instämmer inte 4 0 11 15 

Total 32 18 49 99 

 

Figur 9: Korstabel av Borde handla mer ekologiska livsmedel * Letar aktivt efter 

ekologiska livsmedel l. 

Resultatet visar att endast 19 respondenter svarade att de faktiskt letar aktivt efter 

ekologiska livsmedel och samtidigt ”instämmer” att det borde handla mer. Dessa 19 

samt nio som ”instämde delvis” att de borde handla mer och faktiskt letar, agerar efter 

deras uttalade attityd gällande ämnet. Dessa individer kan därför inte styrka att det finns 

ett gap mellan attityd och beteende. 

Resultatet (se figur 7) visar däremot att 38 respondenter inte alls instämmer i påståendet 

att de faktiskt letar efter ekologiska livsmedel men att de ”instämmer helt” eller 

”instämmer delvis” att de borde. Sambandet är statistisk signifikans med p-värde 0,007 

(se bilaga 4) samt visar på en svag korrelation enligt Pearson, 0,212.  

Som Belz & Peattie (2013, s. 92) beskriver existerar det olika bakgrundsfaktorer som 

kan förklara vad som hindrar konsumenter till att inte agera efter deras uttalade attityd. 

Anledningarna varierar individer emellan men författarna har sammanfattat några 

punkter så som psykologiska, sociologiska, praktiska, ekonomiska samt omständigheter 

(Belz & Peattie, 2013, s. 92). 

Det är svårt att dra några slutsatser utifrån de resultat vi fått på dessa frågor. Det finns 

ingenting som antyder att bara för att respondenterna utger sig för att leta efter 

ekologiska livsmedel också köper dessa. Att de utger sig för att leta efter ekologiska 

livsmedel kan endast indikera på att de är medvetna och uppmärksamma på att det finns 

mer miljöfrämjande alternativ och att detta således skulle kunna vara en väg i rätt 

riktning.   

Konsumenterna anser alltså att de borde köpa mer men söker inte aktivt produkterna. 

Detta kanske kan förklaras av att ekologiska produkter inte finns med i deras urval av 

alternativ (Punj, 1989, s. 512-513) när de handlar och således söker de inte efter dem. 

Påminnelse och hjälp att hitta produkterna i butik skulle kunna göra en skillnad 

eftersom konsumenten anser att de borde handla mer ekologiskt. 

En annan förklaring skulle kunna vara att det är respondenter som redan handlar 

ekologiskt och således hittar dessa men fortfarande anser att de bör handla mer. Om 
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detta är fallet så skulle insatser som bidrar till ökad konsumtion vara passande, så som 

rabatter till exempel. En annan förklaring skulle kunna vara att de som anser att de 

borde handla med inte motiveras nog av den uppskattade fördelarna utan känner lite 

hopplöshet vilket leder till att de inser att de borde handla ekologiskt men då de inte ser 

hur de själva kan bidra så letar de inte heller. 

5.1.3 Konsumentens inställning och handling 

Våra resultat visar på ett samband mellan att konsumenterna anser att de borde handla 

ekologiska livsmedel i större utsträckning och att det faktiskt köper dessa livsmedel.  

Resultatet av figur 7 visar en fördelning mot ”stämmer helt och hållet” som 

representeras av 35 procent av respondenterna. Alternativet ”stämmer ganska bra” stod 

för 30 procent och var därmed det näst vanligaste svaret bland respondenterna.  

Resultatet av från figur 4 visar att den största gruppen, 39 procent, respondenter svarat 

att de handlar minst ett ekologiskt livsmedel vid varje inköp. Därefter är en fallande 

ordning ner till de 6 procent som anger att de aldrig handlar ekologiska livsmedel. 

För att vidare utreda sambandet mellan konsumenternas attityd och hur ofta det faktiskt 

handlar ekologiska livsmedel gjorde vi en korstabell mellan ”Jag anser att jag borde 

handla ekologiska livsmedel i större utsträckning” och ”När du handlar hur ofta köper 

du minst ett ekologiskt livsmedel”.  
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Borde handla mer ekologiska livsmedel * Hur ofta handlar du ekologiskt 

  

 Hur ofta handlar du ekologiskt Total 

Varje 

gång 

Några 

gånger 

Aldrig eller 

sällan 

Borde handla mer ekologiska 

livsmedel 

Instämmer helt 41 8 5 54 

Instämmer delvis 17 6 7 30 

Instämmer inte 5 0 10 15 

Total 63 14 22 99 

 

Figur 10: Korstabell av Borde handla mer ekologiska livsmedel * Hur ofta handlar du 

ekologiskt 

Skulle vi endast redovisa resultat av det totala antalet respondenter som anger att de 

köper minst ett ekologiskt livsmedel vid varje inköp skulle det således vara 63. Svaren 

från dessa respondenter i frågan om de anser att de borde, alltså deras attityder, handla 

mer ekologiska livsmedel varierar. Med endast informationen ovan kan vi inte uttala oss 

om huruvida det existerar ett gap mellan att de konsumerar kontra anser sig borde 

konsumera ekologiska livsmedel i större utsträckning. Korstabellens resultat visar att 41 

personer påstod sig konsumera minst ett ekologiskt livsmedel varje gång de handlar och 

instämmer helt och hållet i att de borde handla mer. Det visar att trots att de faktiskt 

köper ekologiskt så tycker de att det egentligen borde handla mer (se figur 10).  

Vidare visar korstabellen att det är sammanlagt 22 respondenter som totalt aldrig letar 

efter ekologiska livsmedel när de handlar. Av dessa 22 är det endast fem som anser att 

de borde handla mer samt sju som ”instämmer delvis”. Resterande tio håller inte alls 

med om att de borde handla mer och är således konsekventa med sin uttalade attityd och 

beteende. Det är endast 12 respondenter som aldrig letar men som ändå anser att de 

borde handla mer ekologiska livsmedel. Sambandet mellan variablerna är statistiskt 

signifikant med ett p-värde på 0,000 (se bilaga 4) och uppvisar även en korrelation på 

0,411 (se bilaga 4).  

Som vi redogjort för ovan skiljer sig individers motiv till varför de inte handlar 

ekologiska livsmedel trots att de ställer sig positiva samt anser sig borde i större 

utsträckning. Dessa individuella, personliga barriärer försvårar möjligheten att dra några 

generella slutsatser till varför attityd - beteende gapet existerar. Som vi beskrev i 

teoridelen så är gapet ett fenomen som kan skönjas inom andra områden förutom hållbar 

konsumtion. Hornik (Hornik, 1991, refererad i Moraes et al., 2012, s. 108) beskriver 

vidare om varför vi människor brukar skadliga substanser trots medvetenhet och 

kunskap om hur ohälsosamma dessa är. Vad är det egentligen som gör att attityd och 

kunskap inte påverkar beteendet i större utsträckning? 
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En möjlig förklaring till gapet skulle kunna vara att vi människor inte tar konsekvenser 

som rör samhället i stort på lika stort allvar relativt om vi själva skulle bli utsatta på 

individnivå och personligen. Vidare förklarat så tror vi konsekvenser som syns och som 

påverkar människan på individnivå ökar dennes motivation att förändra ett visst 

beteende. Det är således svårare att förändra ett invant beteende och livsstil om 

individerna inte ser direkt, upplever eller förstår dess konsekvenser. Trots att vi är 

medvetna om att vår livsstil förstör vår planet och att generationer efter oss blir 

påverkade får vi inga direkta dramatiska konsekvenser idag. Individer finner alltså 

större motivation till att göra förändringar som gagnar dem själva snarare än att 

samhället i stort gynnas.  

Vår studie kan inte presentera några tydliga resultat på huruvida attityd - beteende gapet 

existerar på våra respondenter. För att vi ska vara helt säkra på att respondenterna 

faktiskt handlande ekologiska livsmedel skulle det krävas att vi följde dessa och 

kontrollerade deras inköp. Dock skulle en förklaring till resultaten av korstabellen 

kunna bero på att de som handlar ekologiska livsmedel mer eller mindre varje gång 

också gör det av en anledning. Denna anledning kan även göra att de känner att de vill 

göra mer även fast det gör en del idag. Om detta är fallet är dessa kunder bra 

ambassadörer för de ekologiska livsmedlen och även här skulle åtgärder så som rabatter 

kanske till och med personliga rabatter på ekologiska livsmedel gynna försäljningen. 

 

5.2 Resultat angående konsumentens barriärer att handla ekologiska 

livsmedel  

I vår litteraturgenomgång har vi funnit undersökningar som visar på ett antal 

konsumentbarriärer när det kommer till att köpa ekologiska livsmedel. De tydligaste var 

bland annat pris, tillgänglighet, attityder och miljömyter (Konsumentverket, 2002). På 

grund av vår deduktiva ansats ämnar vi således att undersöka om dessa förhållanden 

överensstämmer med våra egna undersökningar.  

Nedan kommer en presentation och analys av vår data angående frågor som hör till 

kundens barriärer att köpa ekologiska livsmedel samt efterföljande diskussion. 

5.2.1 Pris och köpvillighet 

Enligt våra resultat så finner vi ett samband mellan att ett lägre pris på ekologiska 

livsmedel skulle leda till en ökad vilja att handla mer ekologiska livsmedel. 
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Figur 11: Resultat av fråga 14. 

Resultatet (se figur 11) ovan visar att nästan hälften av enkätdeltagarna ”instämmer helt 

och hållet” i påståendet att de skulle konsumera fler ekologiska livsmedel om det var 

billigare. Vidare instämde 20 procent i svarsalternativet ”stämmer mycket bra” vilket 

styrker barriären ytterligare. Detta stämmer överens med resultatet på fråga 7 där pris 

visade sig vara en av de faktorer som representerade den största barriären hos 

respondenterna.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: Resultat av fråga 7. 

De barriärer som existerar för att respondenten inte handlar ekologiska livsmedel ville 

vi kartlägga. Enkätdeltagrana ombads välja de tre största anledningarna till att de inte 

handlade ekologiskt. Utfallet (se figur 12) visar att pris står för 40 procent följt av dåligt 

utbud som står för 26 procent. Vidare följer anledningar som ”svårt att hitta” med 18 

procent, kortare hållbarhet 11 procent samt image med knappa 1 procent. Prisets 

betydelse är alltså största barriären när det kommer till anledningen att inte handla 

ekologiska livsmedel, detta stämmer överens med Konsumentverkets (2002) tidigare 

studier. 

För att vidare undersöka huruvida priset kan vara ett hinder för att handla ekologiska 

livsmedel har vi gjort en korstabell på följande frågor; “Jag handlar INTE ekologiska 

livsmedel framför konventionella livsmedel på grund av “ och “Jag skulle handla fler 

ekologiska livsmedel om de var billigare att köpa”.  
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Handlar inte ekologiska livsmedel på grund av pris * Jag skulle handla fler 

ekologiska livsmedel om de var billigare  

   

 Fler om billigare Total 

Instämmer 

helt  

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

Inte 

Handlar inte på grund av pris 
Nej 10 4 10 24 

Ja 58 10 10 78 

Total 68 14 20 102 

 

Figur13: korstabell av Handlar inte ekologiska livsmedel på grund av pris * Jag skulle 

handla fler ekologiska livsmedel om de var billigare 

Resultatet av studiens 102 respondenter (se figur 13) visar att 58 svarar att de inte 

handlar ekologiska livsmedel på grund av pris och “instämmer helt” på frågan om de 

skulle handla fler ekologiska livsmedel om det var billigare. Jämför vi detta med 

”Instämmer inte” så representerar denna kategori 10 individer. Sambandet mellan dessa 

två variabler var signifikant med ett p-värde på 0,004 (se bilaga 4). Vi genomförde även 

ett korrelationstest som visade på en svag korrelation enligt Pearson r på 0,326 (se 

bilaga 4).  

Detta samband stämmer alltså väl överens med Konsumentverkets tidigare studier där 

priset var en av de viktigaste barriärerna till kunders konsumtion av ekologiska 

livsmedel (Konsumentverket, 2002). Resultatet pekar mot det Belz & Peattie (2013) 

menar att de konventionella ekonomiska modellerna uppvisar, nämligen att när priset 

stiger på en vara så sjunker tillfrågan och vice versa. Kunden antas dessutom maximera 

fördelarna eller minimera kostnaderna gällande det aktuella köpet. Det leder till att den 

produkt som levererar högsta nettovärdet eller som levererar det högsta upplevda värdet 

premieras (Belz & Peattie, 2013, s 237). Enligt Belz & Peattie (2013) så måste hållbara 

produkter tillföra ett högre nettovärde än dess konventionella motsvarigheter (Belz & 

Peattie, 2013, s. 234, s. 86).  

Vidare så menar Belz & Peattie (2013) att hållbara produkter är dyrare än dess 

konventionella motsvarigheter och förklaringen till detta är att hållbara produkter har 

inneboende attribut såsom upplevda kvalitéer samt trovärdighet kring de ekologiska 

löftena. Att företaget eller oberoende organisationer lever upp till de ekologiska löftena 

kring produkten som kommuniceras är något som kunden måste lita på (Belz & Peattie, 

2013, s. 234). Avsaknad av upplevt extravärde hos kunden angående de ekologiska 

livsmedlen kan vara det som kan ligga bakom vårt resultat där priset upplevs som en 

stark barriär.  

Balansen mellan de upplevda fördelarna och kostnaderna har visat sig vara den 

viktigaste faktorn när det kommer till ekologiska livsmedel (Belz & Peattie, 2013, s. 

86). Marknadsförarnas uppgift när det kommer till hållbara lösningar är alltså att höja 
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den uppfattade nettovinsten och fördelen hos kunden (Belz & Peattie, 2013, s. 87). 

Detta kan alltså peka på att företaget alternativt oberoende organisationer måste 

engagera sig mer för att öka de ovan nämnda kvalitéer och på så sätt öka de fördelar 

som finns med ekologiska livsmedel och därmed få kunden att acceptera prisskillnaden. 

Avsaknaden av information och trovärdighet som föreligger i våra resultat skulle enligt 

vår studie kunna överbryggas genom utökad information i butik eller under 

event/kunddagar. Detta efterfrågades av sammanlagt 37 procent av respondenterna.  

Som resultatet även visar på så skulle ett lägre pris generera högre köpfrekvens hos 

respondenterna. Ett lägre pris på ekologiska livsmedel kan dock vara problematiskt då 

kostnaderna är högre för produktionen av dessa jämfört med dess konventionella 

motpart (Drake & Björklund, 2001, s. 22) vilket skulle innebära lägre marginaler. Dock 

finns andra fördelar som skulle kunna väga upp för dessa minskade marginaler och 

exempel på detta är goodwill, lojalitet och högre kundnöjdhet. Andra möjligheter för 

butikerna skulle kunna vara att ge mängdrabatter samt övriga rabatter såsom ”dagens 

ekologiska vara” för att på så sätt överkomma prisbarriären. Dock är frågan vilka 

prisargument som fungerar på vilka kunder?  

Denna fråga bör besvaras av leverantörer och butiker, särskilt när priset är av så pass 

stor vikt. Genom att se på ekologiska livsmedel från ett annat perspektiv skulle man 

kunna arbete fram speciella prissättningsstrategier och argument för att bättre anpassa 

dessa produkter till kunderna för att på så sätt kommunicera hållbarhet hela vägen och 

inte dra dem över samma kam som dess konventionella motsvarigheter. 

5.2.2 Utbud och köpvilja 

Enligt våra resultat så finner vi indikation att det finns ett samband mellan att ett bredare 

utbud av ekologiska livsmedel skulle leda till att de respondenterna som angav litet 

utbud som anledning till att de inte handlade ekologiska livsmedel, skulle handla 

ekologiska livsmedel i större utsträckning. Figur 4 visar på att näst efter pris är utbudet 

en stark anledning till att respondenterna inte väljer ekologiska livsmedel.  

 

Figur14: Resultatet av fråga 16.  

Vi ställde även ett påstående för att vidare undersöka huruvida utbud är en anledning till 

att inte handla ekologiska livsmedel (se figur 14) och utfallet av frågan visade en 
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svarsfördelning mot ”instämmer helt och hållet”, ”instämmer mycket bra” samt 

”instämmer ganska bra” som var relativt jämt fördelade.  

För att undersöka detta vidare så har vi korstabulerat frågorna “Jag handlar INTE 

ekologiska livsmedel framför konventionella livsmedel på grund av” som svarat “Finns 

inte stort utbud att hitta” och “Jag skulle handla fler ekologiska livsmedel om det fanns 

fler ekologiska alternativ”. Detta för att undersöka om ett större och bredare utbud av 

ekologiska produkter skulle kunna leda till att respondenterna köper fler ekologiska 

livsmedel. 

Handlar inte ekologiska livsmedel på grund av utbud * Jag skulle handla fler 

ekologiska livsmedel om det fanns fler ekologiska alternativ 

  

 Fler om det fanns fler ekologiska 

alternativ 

Total 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte 

Handlar inte på grund av utbud 
Nej 26 13 13 52 

Ja 30 14 6 50 

Total 56 27 19 102 

 

Figur 15: Korstabell av Handlar inte ekologiska livsmedel på grund av utbud * Jag 

skulle handla fler ekologiska livsmedel om det fanns fler ekologiska alternativ 

Enligt resultat skulle ett bredare utbud av ekologiska livsmedel öka respondenternas 

incitament att konsumera dessa livsmedel i högre utsträckning (se figur 15). Detta ses 

hos både de som anger att de handlar ekologiska livsmedel utan påverkan av utbud och 

de som anger att de inte handlar ekologiska livsmedel på grund av litet utbud. Av de 

som svarat att de ej handlar ekologiska livsmedel på grund av litet utbud så svarar 30 att 

det ”instämmer helt” på att de skulle köpa fler ekologiska livsmedel om det fanns fler 

ekologiska alternativ. Resultatet visar även att de respondenter som inte ser utbudet som 

en barriär skulle handla mer ekologiska livsmedel om utbudet var större och 

representeras av 26 i undersökningen.  

Sambandet mellan dessa två variabler, “Jag handlar INTE ekologiska livsmedel framför 

konventionella livsmedel på grund av” och “Finns inte stort utbud att hitta” är ej 

signifikant med ett p-värde på 0,239. Utifrån detta kan vi tolka våra resultat som att just 

utbudet som barriär inte var av avgörande betydelse för konsumtionen. Detta stämmer 

dock inte mot resultatet gällande frågan om barriärer (se figur 4) där respondenterna 

angav utbud som den största barriären efter pris och detta signifikanstest bör därför ej 

värderas alltför högt. Då vi har konstaterat utbudets betydelse så stämmer vårt resultat 

överrens med Konsumentverket (2002) som anger att utbud är en de mest framträdande 

barriärerna för kunderna när det kommer till ekologiska livsmedel.  
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Att just båda sidor, både de som ser utbud som en barriär och de som inte gör det, skulle 

handla mer ekologiska livsmedel pekar mot en brist från butikernas sida att möta 

kundens behov. Att ta tillvara på och förstå kundens behov är något som kundlösningen 

i 4C-modellen har en tydlig tonvikt på. 4C- modellen beskriver tydligt att företaget inte 

enbart bör fokusera på den fysiska produkten utan även på förståelse och skapande av 

kundrelation (Belz & Peattie, 2013, s. 31). Denna relation med konsumenten genererar 

kunskap och insikt i vad kunderna efterfrågar och vad deras personliga behov innefattar. 

När företaget har denna kunskap och insikt om sina kunders personliga behov så kan de 

erbjuda produkter och tjänster därefter (Belz & Peattie, 2013, s. 31). Att 56 av de 102 

respondenterna anger att de skulle handla mer ekologiska produkter om det fanns ett 

större utbud visar på att den ovan nämnda beskrivningen av kundrelationer inte utnyttjas 

på bästa sätt. Genom att vända på detta resonemang så pekar samma resultat på att det 

finns en relativt stor efterfrågan på ett större utbud av ekologiska livsmedel.  

Om kunden efterfrågar en variant av en ekologisk produkt som inte erbjuds kommer 

kunden förmodligen välja en konventionell vara där den efterfrågade varianten erbjuds. 

Ett exempel på det är om inte den efterfrågade smaken finns på den ekologiska 

yoghurten så är det troligt att kunden istället väljer den konventionella produkten med 

rätt smak. Anledningen till detta kan vara det stora utbud av konventionella varor som 

kunderna erbjuds idag och som de därmed är vana vid. Dessa vanor, att vi använder 

samma tandkräm vi alltid använder och kör samma väg till jobbet, beskrivs som mer 

eller mindre automatiska (Jackson, 2005, s. 65). Utöver det kan faktorer såsom 

märkeslojalitet spela in i hur kunden ser utbudet som begränsande.  

Om resultatet ses utifrån butikernas perspektiv så skulle en begränsning för dem att öka 

det ekologiska utbudet vara att det ekonomiskt inte skulle löna sig då dagens 

försäljningssiffror inte visar på stor efterfrågan. Detta skapar ett sorts vakuum mellan 

kunderna och butikerna där någon part måste ta första steget. Frågan är då om det är 

kunderna som ska uttrycka en efterfrågan och om de har tillräckligt med incitament att 

göra denna ansträngning. Eller är det istället butikerna som ska våga ta steget att bredda 

deras utbud med risk för osålda produkter? Våra resultat, att kunderna faktiskt 

efterfrågar ett större utbud, pekar mot att det senare alternativet skulle vara en motiverad 

handling från butikernas sida.  

5.2.3 Svårigheter att hitta ekologiska livsmedel och aktivt letande efter dessa 

Enligt våra resultat så finner vi inte indikation att det finns ett samband mellan svårighet 

att hitta ekologiska livsmedel och att respondenterna letar aktivt. Som resultatet sett i 

figur 4 (fråga 7 igen) visar så anger 18 procent av respondenterna svårighet att hitta de 

ekologiska livsmedlen som den tredje största barriären.  

För att undersöka frekvensen av aktivt sökande av ekologiska livsmedel ställde vi ett 

påstående ämnat att undersöka det faktiska beteendet hos respondenten (se figur 8). 

Resultatet visade att en stor andel av enkätdeltagarna, 33 procent, ”stämmer inte alls” på 

påståeendet. Resterande svarsalternativ visade på en jämn spridning mellan 

påståendena. 
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För att vidare undersöka sambandet mellan barriären och kundernas faktiska handling så 

har vi gjort en korstabell mellan (variabel: svårt att hitta) ”Jag handlar INTE ekologiska 

livsmedel framför konventionella livsmedel på grund av” samt ”Jag letar aktivt efter 

ekologiska livsmedel varje gång jag handlar”.  

 

Handlar inte ekologiska livsmedel då det svårt att hitta * Letar aktivt efter ekologiska 

livsmedel 

 Letar aktivt Total 

Istämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer inte 

Handlar inte då det är svårt att hitta 

Nej 18 14 34 66 

Ja 14 5 15 34 

Total 32 19 49 100 

 

Figur 16: Korstabell av Handlar inte ekologiska livsmedel då det svårt att hitta * Letar 

aktivt efter ekologiska livsmedel 

Vårt resultat visar att 34 av de 100 respondenterna (2 bortfall) anger att de inte handlar 

ekologiska livsmedel då dessa är svåra att hitta (se figur 16). Angelägenheten att 

lokalisera dessa varor är dock spritt, 32 letar aktivt medan 49 inte letar alls. Detta 

samband är ej signifikant med ett p-värde på 0,349.  

Något vi anser bör noteras är att just 49 stycken av respondenterna inte letar aktivt efter 

ekologiska livsmedel (se korstabell ovan). Detta är intressant då 35 procent av 

respondenterna på påståendet ”Jag anser att jag borde handla ekologiska livsmedel i 

större utsträckning” svarar att det ”stämmer helt och hållet” och att 20 procent anger att 

det ”stämmer helt”. Detta skulle kunna peka mot en skillnad på respondenternas 

uttryckta attityd kring ekologiska varor och deras beteende när det kommer till 

köpsituationen och påvisar således förekomsten av attityd – beteende gapet.  

Som tidigare nämnt är svårigheter att hitta ekologiska livsmedel den tredje största 

anledningen till att respondenterna inte köper dessa vilket 18 procent av respondenterna 

angivit på fråga 7. Denna faktor kan kopplas ihop med begreppet plats i 4P- modellen 

där det anges att produkten eller tjänsten ska finnas på rätt plats för kunden (Jobber & 

Fahy, 2009, s. 10). Även i 4C- modellen indikeras det att företaget ska möta kundens 

behov med att tillhandahålla produkter som är enkla och smidiga att hitta (Belz & 

Peattie, 2013, s. 31). Vårt resultat visar att kunderna anser att de ekologiska livsmedlen 

är svåra att hitta och det pekar på att företagen ej anpassar sig i enlighet med vare sig 

4P- eller 4C-modellerna avseende ekologiska livsmedel.  
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Denna upplevda svårighet att hitta ekologiska livsmedel ses även i Konsumentverkets 

rapport där en undersökning visade ett resultat där 33 procent svarar att det ”stämmer 

bra” på frågan att ”Jag tycker att det är svårt att hitta ekologiska produkter i butiken” 

(Szatek, 2001 refererad av Konsumentverket 2002, s. 26). Detta problem skulle kunna 

lösas relativt enkelt genom förbättrad skyltning, framhävande av de ekologiska 

alternativen samt att i butik bättre informera och upplysa om de ekologiska alternativen. 

Vidare skulle kunddagar med inriktning ekologiska livsmedel vara aktuellt. Denna typ 

av kunddagar/event är dessutom något vi påvisat efterfrågas hos respondenterna, 

nämligen av 37 procent. Under dessa dagar skulle information och utbildning kunna 

hjälpa kunderna att hitta de ekologiska produkterna på ett bättre sätt. Denna typ av 

interaktion mellan företaget och kunden är ett av de områden där content marketing 

fungerar väl. Att satsa på ett innehåll som står ut och att företagets marknadsföring 

vågar ta chanser kan i slutändan gynna konsumtionen av ekologiska livsmedel. Genom 

att vara kreativ och inte minst personlig med kunderna kan det skapas ett engagemang 

och spridning (Harad, 2013, s. 18-19). Att denna typ av satsning inte görs i dagsläget 

kan bero på de relativt låga försäljningssiffrorna ekologiska livsmedel står för idag och 

att företagen därför tvivlar på lönsamheten.  

5.3 Resultat angående kommunikation och marknadsföring 

 

För att besvara vår problemformulering och att styrka vår diskussion kring hur content 

marketing skulle kunna bidra till att påverka kunden att handla mer ekologiska 

livsmedel så har vi ställt ett antal frågor där vi undersöker kommunikationens roll vid 

marknadsföring av ekologiska livsmedel.  

Nedan kommer en presentation av resultat, analys av de korstabeller vi gjort samt 

avslutande diskussion av de ställda frågorna gällande marknadsföring av ekologiska 

livsmedel. Detta berör alltså begreppet kommunikation i 4C-modellen. 

5.3.1 Kunskap och viljan att lära sig mer 

Enligt våra resultat så finner vi inte indikation på att det finns ett samband mellan att 

respondenterna anser att de har tillräckligt med kunskap om ekologiska livsmedel och 

att de vill lära sig mera om ämnet. 
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Figur 17: Resultat av fråga 8.  

För att skapa oss en uppfattning om konsumenternas kunskap gällande ekologiska 

livsmedel har vi ställt påståendet ”Jag har tillräcklig kunskap om vad ekologiska 

livsmedel innebär och betyder (se figur 17). Resultatet visar en tendens till 

normalfördelning med störst andel svar, 35 procent, på ”stämmer ganska bra”.   

Figur 18: Resultat av fråga 9. 

I detta påstående bad vi respondenterna ta ställning till påståendet om de skulle vilja lära 

sig mer om vad ekologiska livsmedel betyder (se figur 18). Fördelningen av resultatet 

visar på en approximativ normalfördelning där 32 procent svarat ”stämmer ganska bra”. 

Vidare fördelning visar på att 28 procent ”stämmer mycket bra ”och 19 procent 

”stämmer något”. 

För att vidare undersöka kunskapsfrågan har vi jämfört ”Jag har tillräcklig kunskap om 

vad ekologiska livsmedel innebär” och ”Jag skulle vilja lära mig mer om vad ekologiska 

livsmedel betyder”. 

Har tillräcklig kunskap om ekologiska livsmedel * Jag vill lära mig mer om vad 

ekologiska livsmedel innebär 

 

 Vill lära mer Total 

Stämmer 

helt 

Stämmer 

delvis 

Stämmer inte 

Har tillräcklig kunskap 

Stämmer helt 14 13 11 38 

Stämmer delvis 19 7 11 37 

Stämmer inte 7 13 5 25 

Total 40 33 27 100 
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Figur 19: Korstabell av Har tillräcklig kunskap* Vill lära mer 

Resultatet av korstabellen visade sig vara spritt, se ovan. Det fanns dessutom inte ett 

signifikant samband mellan variablerna, då p-värdet gav 0,100. Båda resultatgraferna är 

i stort sett normalfördelade vilket leder till bristande underlag för en vidare analys. 

Respondenterna är splittrade i frågan om deras kunskaper är tillräckliga om ekologiska 

livsmedel och även i frågan om de vill lära sig mer. Det blir således viktigt ur 

marknadsföringssynpunkt att identifiera dessa mindre mottagliga kunder och att hitta ett 

verktyg som kan leda till ett ökat intresse av att lära sig mer. Där kan content marketing 

med sin inriktning på kundrelation, fungera väl (Harad, 2013, s. 18-19). Dock kan det 

anses positivt att drygt en tredjedel av respondenterna anser sig ha tillräcklig kunskap 

om ekologiska livsmedel men även att det vill lära sig mer. Detta skulle kunna peka på 

att vi har blivit bättre på att sprida kunskapen om hållbarhet och att denna kunskap har 

skapat ett intresse och en vilja att lära sig mer. Detta intresse i kombination med redan 

goda kunskaper är något som kan och bör användas av butiker i sin marknadsföring av 

ekologiska livsmedel. 

5.3.2 Exponering av marknadsföring och köpfrekvens 

Enligt våra resultat så finner vi inte indikation att det finns ett samband mellan att 

respondenterna exponeras för marknadsföring av ekologiska livsmedel och att de 

därmed konsumerar mer.  

 

 

 

 

 

 

Figur: Resultatet av fråga 20.  

Resultatet visar att 34 procent av deltagarna inte upplever att de, i stor utsträckning, blir 

exponerade av reklam gällande ekologiska livsmedel. Utöver det svarade 30 procent 

”stämmer något” och 24 procent ansåg att det ”stämmer ganska bra”.  

För att kunna undersöka om attityd – beteende gapet existerar ställde vi frågan hur ofta 

respondenterna handlar ett ekologiskt livsmedel (se figur 4) och 39 procent av 

enkätdeltagarna svarade att de handlade minst ett ekologiskt livsmedel vid varje inköp 

medan 6 procent uppgav att de aldrig köper det.  
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För att vidare analysera detta gjorde vi en korstabell mellan ”Jag blir i stor utsträckning 

exponerad av marknadsföring om ekologiska livsmedel i min vardag” och ”När du 

handlar, hur ofta köper du minst ett ekologiskt livsmedel?”.  

 

Exponerad av ekologisk marknadsföring * Hur ofta handlar du ekologiskt  

 

 Hur ofta handlar du ekologiskt Total 

Varje 

gång 

Några 

gånger 

Sällan eller 

aldrig 

Exponerad av ekologisk 

marknadsföring 

Instämmer helt 9 0 2 11 

Instämmer delvis 19 4 1 24 

Instämmer inte 36 10 18 64 

Total 64 14 21 99 

 

Figur 21: Korstabell av Exponerad av ekologisk marknadsföring * Hur ofta handlar du 

ekologiskt 

Denna tabell visar att majoriteten, det vill säga 64 av de 99 svarande respondenterna (3 

bortfall) inte anser sig bli exponerad, i stor utsträckning, för marknadsföring om 

ekologiska livsmedel (se figur 21). Det intressanta med detta är det faktum att 36, av de 

64, uppgav att de köper minst ett ekologiskt livsmedel då de faktiskt handlar. Detta 

samband mellan variablerna kan dock inte anses vara signifikant då p-värdet gav 0,074 

(se bilaga 4). Vi anser att det finns två förklaringsmöjligheter till detta, antingen så 

påverkas inte respondenterna av marknadsföring av ekologiska varor eller så köper de 

dessa oavsett och marknadsföringen fyller då inget uppenbart syfte.  

För att ytterligare undersöka om marknadsföring av ekologiska livsmedel påverkar 

kundens incitament att handla mer ekologiska livsmedlen så tog vi med påståendet 

“Marknadsföring som fokuserar på ekologiska livsmedel gör att jag vill konsumera på 

ett hållbart sätt” i vår enkät (se bilaga 2 för enkät och bilaga 3 för resultat). Utifrån de 

resultaten kan vi dock inte dra några slutsatser då svaren visade tecken på 

normalfördelning. Det innebär att det därmed återstår att de som köper ekologiska 

livsmedel handlar dessa oavsett mängd reklam som de utsätts för, i alla fall som 

respondenterna uppfattar och anger det i vår studie.  
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Hänsyn bör dock tas till det faktum att vi i fråga 17. valt att uttrycka oss med ”i stor 

utsträckning” vilket kan leda till att respondenten drar sig från att instämma helt då 

ordet ”stor” bedöms subjektivt.  

5.3.3 Marknadsföring och viljan att lära sig mer 

Enligt våra resultat så finner vi att det finns ett svagt samband mellan marknadsföring 

som fokuserar på ekologiska livsmedel och viljan hos respondenterna att lära sig mer 

om vad ekologiska livsmedel innebär och betyder.  

Figur22: Resultatet av fråga 18.  

Resultatet kan liknas med en approximativ normalfördelning där 27 procent svarar 

”stämmer ganska bra”. Vidare fördelning visar på att 24 procent ”stämmer mycket bra” 

och 21 procent ”stämmer något” (se figur 22).  

Figur 23: Resultatet av fråga 9.  

Fördelningen av resultatet visar även denna på en approximativ normalfördelning med 

32 procent svarat ”stämmer ganska bra”. Vidare fördelning visar på att 28 procent 

”stämmer mycket bra” och 19 procent svarat ”stämmer något” (se figur 23). 

För att vidare undersöka marknadsföringens roll när det kommer till attityder och 

beteende kring ekologiska livsmedel så har vi skapat en korstabell mellan 

”Marknadsföring som fokuserar på ekologiska livsmedel gör att jag vill konsumera på 
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ett hållbart sätt” och ”Jag skulle vilja lära mig mer om vad ekologiska livsmedel 

betyder”.  

 

Marknadsföring av ekologiska livsmedel * Vilja att lära sig mer 

 Vilja att lära sig mer Total 

Intämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte 

Marknadsföring av 

ekologiska livsmedel 

Instämmer helt 23 11 8 42 

Instämmer delvis 8 12 6 26 

Instämmer inte 9 8 14 31 

Total 40 31 28 99 

 

Figur 24: Korstabell av Marknadsföring av ekologiska livsmedel * Vilja att lära sig mer 

. 

Resultaten från denna tabell visar att 42, av 99 (3 individuella bortfall), anger 

”instämmer helt” angående påståendet “Marknadsföring som fokuserar på ekologiska 

livsmedel gör att jag vill konsumera på ett hållbart sätt” (se figur 24). Av dessa 42 så 

anger 23 ”instämmer helt” på påståendet om en vilja att utöka sin kunskap om 

ekologiska livsmedel. Sambandet mellan dessa två variabler visade sig vara signifikant, 

p-värde 0,028 (se bilaga 4). För att kontrollera styrkan i detta samband så genomförde 

vi ett korrelationstest vilket visade på en svag korrelation 0,270 (se bilaga 4). 

Detta resultat pekar mot att marknadsföring med ekologiskt fokus verkar väcka 

mottagarens nyfikenhet kring vad ekologiska livsmedel verkligen betyder. Detta anser 

vi vara goda nyheter då kunskapen om ekologiska livsmedel och vad det egentligen 

innebär är bristfällig. Exempel på kunskaper som saknas är hur djurhållningen sköts 

samt vilka krav som ställs på gårdarna som producerar ekologiska livsmedel. Denna 

kunskapslucka inom ekologiska livsmedel är även en barriär som hindrar konsumtion 

enligt Konsumentverket (2002).  

Enligt våra resultat besitter 39 procent av respondenterna en vilja att lära sig mer om 

ekologiska livsmedel då de svarat ”stämmer helt och hållet” och ”stämmer mycket bra” 

på fråga 9. Denna nyfikenhet anser vi skulle kunna utnyttjas genom användandet av 

content marketing i syfte att utbilda kunden och på så sätt skapa ett mervärde för 

konsumenten. Om ett ökat, upplevt värde uppstår av denna nya kunskap så skulle det 

möta Belz & Peattie (2013) krav på att hållbara produkter måste tillföras ett högre 

nettovärde än dess konventionella motsvarighet (Belz & Peattie, 2013, s. 234, s. 86).  
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Balansen mellan kundens upplevda fördelar och kostnader vid ett visst alternativ har 

visat sig vara den viktigaste faktorn när det kommer till valet av att handla ekologiskt 

eller inte (Belz & Peattie, 2013, s. 86). Att åstadkomma denna balans leder enligt Belz 

and Peattie (2013) till en lyckad marknadsföring av hållbara lösningar. Detta motiverar 

de genom att de anser att det är marknadsförarnas uppgift att höja den uppfattade 

nettovinsten och upplevd fördel hos kunden (Belz & Peattie, 2013, s. 87). Viljan att ta 

till sig kunskap angående ekologiska livsmedel samt möjligheten att balansera upplevda 

fördelar och kostnader banar väg för ett positivt mottagande av marknadsföring med 

undervisande innehåll. En väg att gå för att uppnå detta kan vara att använda sig av 

content marketing.  

Genom att använda sig av detta intresse för att lära sig mer så kan man vinna mycket, 

särkilt om man hittar de effektivaste vägarna att fortsätta föda detta intresse men även 

att stilla det genom att möta kunden med information som är av belåtelse och som 

tillfredställer kundens nyfikenhet och kunskapsbehov. Detta leder till en positiv cykel 

där intresse och kunskap går hand i hand vilket bland annat leder till en vidare syn på 

hållbarhet, att konsumenterna får en djupare förståelse för hela kedjan och att de val de 

gör har en inverkan. Detta skulle i slutändan leda till ökad försäljning av ekologiska 

livsmedel. 
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6. Slutsatser 

 

Detta avsnitt presenterar de upptäckter och slutsatser vi kommit fram till. Till att börja 

med redogör vi för en återblick av studiens problem och syfte för att sedan presentera 

våra upptäckter och till sist våra slutsatser. 

6.1 Återblick av studiens problem och syfte 

Det vi ville med denna studie var att undersöka kundernas barriärer för att handla 

ekologiska livsmedel och på vilka sätt de kan överkommas. Detta resulterade i vår 

problemformulering som lyder: Vilka är kundens barriärer att handla ekologisk och vad 

kan påverka kunder att handla mer ekologiska livsmedel? Innan vi redogör för våra 

resultat och om vi fått vår problemformulering besvarad så presenterar vi de syften som 

denna uppsats ämnar uppfylla, detta är: 

Syftet med denna studie är att identifiera konsumenternas barriärer genom att undersöka 

konsumenternas attityder och beteenden när det kommer till konsumtion av ekologiska 

livsmedel och marknadsföringen av dessa. Vi kommer analysera resultatet från studien 

och resonera kring vad som skulle kunna påverka kunderna att konsumera ekologiska 

livsmedel framför konventionella.  

 

6.2 Våra upptäckter och svar på problemformuleringen 

 

Med detta avsnitt avser vi att ge svar på studiens problemformulering samt att 

presentera de resultat som vi kommit fram till. Först kommer vi presentera våra 

upptäckter kring de delar som omfattas av vår problemformulering och vårt syfte, 

därmed även ge svar på problemformuleringens första del angående barriärer. Till sist 

ämnar vi besvara problemformuleringens sista del. 

6.2.1 Attityd – beteende gapet 

Våra slutsatser angående attityd - beteende gapet visar på att ett visst gap existerar, dock 

med svag indikation. Resultaten visar att de som anger att det är viktigt för dem också 

handlar ekologiska livsmedel ofta. De som inte anser det viktigt att handla ekologiskt 

inte heller handlar dessa ofta. Lite motsägande visar även resultaten att en stor andel 

som anser att de borde handla mer ekologiska livsmedel inte letar aktivt efter dessa. 

Med det sagt så finns det möjlighet för ett visst glapp mellan självskattat beteende och 

verkligt beteende, denna faktor skulle kunna påverkat vårt resultat.  

6.2.2 Kundens barriärer 

Slutsatserna av vår undersökning gällande kundens barriärer var att de som existerade 

för respondenterna var främst pris, utbudet av ekologiska alternativ och svårigheter att 

hitta ekologiska alternativ.  
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Priset var det högst angivna anledningen att respondenterna inte handlade ekologiska 

livsmedel och stod för 40 procent av svaren. Vår analys av dessa resultat visade på att 

en prissänkning på ekologiska livsmedel skulle leda till ett starkt incitament för 

respondenterna att köpa ekologiska livsmedel i större utsträckning. Slutsatsen kring pris 

som barriär är således att denna är väldigt stark och detta anser vi beror på att kunderna 

ej ser ett högre nettovärde hos de ekologiska alternativen och således inte köper dessa. 

En annan förklaring till barriärens styrka kan vara att konsumenternas positiva attityd 

inte finns med konsumenten vid valtillfället i butiken. För att överkomma priset som 

barriär så krävs det antingen ett lägre pris på ekologiska livsmedel eller som vi anser 

vara den rimligare och fördelaktigare vägen, att via kommunikation, relation och 

kunskap skapa mervärde för kunden.  

Som den näst största barriären angav konsumenterna i vår studie utbud som barriär och 

det motsvarade 26 procent av svaren. Denna barriärs storlek överensstämmer väl med 

Konsumentverkets (2002) rapport. Analysen av detta resultat visade på att ett bredare 

utbud av ekologiska livsmedel öka respondenternas incitament att konsumera dessa 

livsmedel i högre utsträckning. Den påvisade efterfrågan, av ett bredare ekologiskt 

utbud, som vi kunde konstatera tolkar vi som en brist på initiativ i utbudsfrågan från 

konsumenternas eller butikernas sida. Vi anser att det är butikens ansvar att möta 

kundens behov med de produkter som kunden efterfrågar och därmed jobba med att 

bredda sitt ekologiska utbud.  

Svårigheter att hitta de ekologiska alternativen kom på tredje plats av barriärerna vi 

undersökte med en svarsfrekvens på 18 procent. Detta resultat stämmer även det väl 

överens med Konsumentverkets rapport (2002). Vi fann dock inte några korrelationer i 

vår analys av denna barriär utan vår slutsats är enbart ett resonemang om att denna 

barriär kan överkommas genom att tydligt kommunicera och presentera ekologiska 

livsmedel samt hur dessa presenteras i butik jämfört med de konventionella alternativen.  

6.2.3 Kommunikation och marknadsföring 

Slutsatsen angående kommunikationen i form av marknadsföring av ekologiska 

livsmedel och dess påverkan på kunden, är att de flesta respondenterna anger att de inte 

i större utsträckning blir exponerad av marknadsföring av ekologiska livsmedel. Vidare 

så visar våra resultat på att kunderna ej påverkas av denna marknadsföring till att direkt 

handla mer. Våra resultat visar dock att kundernas vilja att lära sig mer ökar av 

marknadsföring av ekologiska livsmedel. Så livsmedelsbutiker bör använda sig av 

utbildande innehåll i sin marknadsföring av dessa livsmedel för att öka försäljningen av 

ekologiska livsmedel.  

Denna typ av utbildande kommunikation skulle kunna ske med hjälp av content 

marketing då detta marknadsföringsvertyg kan appliceras på alla de barriärer vi hittat. 

Butikerna bör alltså använda sig av marknadsföring med innehåll som främst är 

utbildande och underhållande. Kommunikationen bör ske i butik, på event/kunddagar, 

via butikens hemsida, via Tv-reklam och via text på produkten. På detta sett kommer 

kunden uppfatta ett högre nettovärde av de ekologiska alternativen vilket gör att 
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barriärerna blir mindre och överkomliga. Den kommunikation som sker i butik kan 

hjälpa kunderna att hitta de ekologiska varorna i större utsträckning och den 

kundrelationsinriktning som content marketing innefattar skapar viktiga 

konkurrensfördelar för butikerna. 

6.2.4 Svar på problemformuleringen 

Vilka är kundens barriärer att handla ekologisk och vad kan påverka kunder att handla 

mer ekologiska livsmedel? 

Som vi beskrivit ovan är de, enligt våra resultat, största barriärerna i fallande skala: pris, 

utbud och svårigheter att hitta de ekologiska livsmedlen. Det som vi kommit fram till 

kan påverka kunden att handla mer ekologiska livsmedel är användandet av 

kommunikation, förslagsvis content marketing, med utbildande och underhållande 

innehåll.   

Enligt de slutsatser vi dragit så kan vi lämna ett bidrag i form av att ytterligare påvisa de 

barriärer som föreligger hos konsumenterna angående ekologiska livsmedel. Genom 

välriktad marknadskommunikation med innehåll främst inriktat på att vara undervisande 

bör det gå att överkomma dessa barriärer. Detta har vår undersökning visat genom att 

påvisa ett samband mellan marknadsföring och intresset att vilja lära sig mer om 

ekologiska livsmedel. De resultat vi fått angående barriärerna anser vi i viss mån styrker 

den befintliga forskningen om ekologiska livsmedel och kundens barriärer. 

Vidare anser vi att genom vår analys och våra slutsatser lämnat några praktiska bidrag 

inom detta ämne. Ett av dessa bidrag är användandet av kommunikation och då 

förslagvis content marketing. Det våra resultat pekat mot är att innehållet i denna 

kommunikation främst bör vara utbildande och underhållande för att ge bäst effekt. 

Våra resultat har även visat på ett stort intresse från respondenternas sida att ta emot 

information både i butik som sig och genom särskilda kund/eventdagar i butik. Detta 

anser vi visar på att konsumenterna är villiga att direkt engagera sig i interaktionen med 

butiken och dess personal. Införandet av dessa kundevent och olika sorters 

informeringssystem i butik anser vi bör undersökas vidare. Slutligen anser vi att med 

våra resultat som stöd, har bidragit med praktiska tips på hur kommunikation kan 

användas för att minska attityd – beteende gapet och konsumentbarriärerna samt gett 

exempel på vad denna kommunikation kan bestå av.  
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7. Fortsatta studier 

 

Vi har på grund av de angivna tidsramarna inte kunnat genomföra allt för djupgående 

undersökningar och istället enbart diskuterat konsumentbarriärer, attityd – beteende 

gapet samt viken av kommunikation för att överbrygga dessa inom handeln med 

ekologiska livsmedel. Då vi upptäckt att content marketing skulle kunna tillföra en ny 

nivå av marknadsföringen av ekologiska livsmedel vore det ytterst intressant att genom 

reklamanalys jämföra olika marknadsföringsstrategier och verktyg. Detta skulle 

fördelaktigt kunna genomföras genom fokusgrupper där olika upplägg på 

marknadsföring presenterades och däribland ett exempel på content marketing. Den 

typen av fortsatt studie skulle kunna stärka content marketings värde och våra resultat 

angående att marknadsföring av ekologiska livsmedel med fördel kan innehålla 

undervisande innehåll. Vidare så skulle en undersökning kring hur content marketing 

som marknadsföringsverktyg skulle få för uppvisade effekter hos kunderna och deras 

vilja att handla mer ekologiska livsmedel vara intressant. 

Att istället för att använda sig av enkätundersökningar med stängda frågor, använda sig 

av djupintervjuer tror vi på ett bra sätt fångar upp konsumenternas åsikter på ett djupare 

plan. Möjligheten att låta respondenten utveckla sitt svar genom frågor som hur och 

varför ställas och då kan eventuellt ytterligare barriärer upptäckas.  

Ytterligare en intressant sak är att våra resultat, i enlighet med befintlig forskning, 

finner att det finns en väldigt positiv bild av ekologiska livsmedel och en uttalad vilja att 

handla mer. Däremot pekar siffror på en låg andel sålda ekologiska livsmedel kontra de 

konventionella motsvarigheterna. Därför skulle en undersökning där forskaren använder 

sig av en skuggningsmetod i butik för att se det aktuella kundbeteendet och på så sätt 

inte drabbas av effekten av självskattat beteende. Detta tillvägagångssätt anser vi skulle 

på ett tydligare sätt visa på attityd – beteende gapet.  

Praktiska experiment med skyltning, göra ekologiska alternativ mer tillgängliga än dess 

konventionella motsvarigheter i butik, skulle vara intressant för att se om det våra 

resultat pekat på stämmer angående att tillgängligheten i butik måste stärkas för att 

konsumenten ska hitta de ekologiska alternativen.  

Sist bör nettovärdet och de ekologiskt innehållande kvalitéerna undersökas och detta 

skulle som tidigare nämnt med fördel undersökas genom fokusgrupper eller 

djupintervjuer. Frågor som vad kunden ser som värde när det kommer till ekologiska 

livsmedel, hur detta värde rangordnas, hur värdet skapas på bästa sätt och hur vi kan 

göra detta värde mätbart är alla frågor som behöver svar för att på ett mer konkret och 

målinriktat sätt kunna arbeta med åtgärder för att öka detta värde och få konsumenterna 

att konsumera mera ekologiska livsmedel.  
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7.1 Etisk reflektion 

Hållbar konsumtion och de val dessa innefattar är något som berörs i detta arbete. 

Hållbar konsumtion och ekologiska produkter är något som kräver extra ansträngningar 

av oss alla för att bevara vår planet och bidra till ett hållbart samhälle. Dagens debatt är 

laddad med komplexa frågeställningar kring vem som ansvarar för denna hållbarhet: är 

det konsumenten, politikerna eller företagen? De flesta är medvetna att något bör göras 

men ansvarsfrågan är som sagt inte löst. Vidare är frågor kring etik i produktion, 

transport, avfall och så vidare en stor fråga angående vad som är rätt och vad är fel. För 

företagens sida har CSR, företagens sociala ansvar, blivit ett begrepp som innefattar 

marknadsetik och berör således hur moraliska standarder appliceras till de beslut som 

tas inom företaget och dess produktion (Belz & Peattie, 2013, s. 36).  

Etiken kring hållbarhetsfrågor kan även ses ur ett filosofiskt perspektiv där handlingar 

kan motiveras utifrån olika inriktningar och där slutsatserna kring vilket beslut som är 

etiskt korrekt går isär. Ställningstagandet är ofta obekvämt och det kan ses då något 

måste offras för en förbättring idag för en bättre framtid. Återigen uppkommer på ett 

etiskt problem, är det etiskt rätt att fortsätta konsumera på det sätt vi gör idag vilket 

eventuellt kan leda till sämre förutsättningar för de framtida generationerna? 

Då hållbar konsumtion som nämnt ovan kan vara ett känsligt ämne så har vi varit extra 

noga med våra etiska principer. Anonymitet hos respondenterna har efterlevts då vi ej 

använt namn, sorterat eller genom annan märkning förutom en tidsnumrering blottat 

identitet eller hållit koll på respondenterna. Vi har även förvarat enkäterna oåtkomliga 

för obehöriga, i stängda mappar hemma. I vår insamling av data så kontrollerade vi 

åldern på respondenten om denne verkade ung, informerade om syftet med 

undersökningen, att respondenten när som helst kunde avbryta samt stod en bit ifrån 

respondenten så denne kunde känna trygghet i att dennes svar inte skulle ses av oss.  

  



58 
 

8. Sanningskriterier 

 

8.1 Studiens validitet 

 

Validitet är ett mått som beskriver huruvida studien mäter det den ämnar mäta. Det 

innebär att måttet skall återspegla innehållet i studiens valda begrepp (Bryman & Bell, 

2011, s. 160; Dahmström, 2011, s. 368).  

För att vara säkra på att frågorna i enkäten mäter det som de skall mäta har vi utgått från 

vår valda referensram och operationaliserat begrepp utifrån dessa. Teorin har alltså egat 

till grund för de frågor vi tagit fram. Som vi redogjorde för i konstruktion av enkät 

delade vi ut enkäten innan till en testpanel av bekanta för att undersöka om det var några 

formuleringar samt oklarheter gällande frågorna. Kommentarerna vi fick av dem 

resulterade i att vi förtydligade formuleringar samt begrepp för att undvika missförstånd 

hos enkätdeltagaren. Detta för att vara säkra på att de begrepp vi använder är tydliga så 

att de mäter vad de ämnar mäta. Vidare förde vi en diskussion med vår handledare för 

att vara säkra på att vi var medvetna om vilka frågor som behandlar vilka teorier och hur 

dessa i ett senare skede av uppsatsen skall kunna besvara forskningsfrågan.  

Delar av faktorer som påverkar validiteten men som vi inte kan styra över är att 

respondenterna inte svarar sanningsenligt och önskvärt. För de respondenter som 

besvarade enkäten utanför Ica Maxi kan stress och andra omständigheter påverka 

resultatet. Eftersom att vi var med under tiden de besvarade enkäten kan vår närvaro 

också påverkat dem på så vis att de svarade önskvärt och oärligt. Vidare kan vi inte 

heller säkerställa att, för de kunder som faktiskt påstår sig handla faktiskt också gör det. 

Vi ämnar med enkäten undersöka deras beteende men eftersom att vi inte kan observera 

detta så kan vi inte heller vara säkra på att det stämmer vilket också påverkar 

validiteten.  

För att stärka validiteten hade vi kunnat fråga individer mer erfarenhet eller expertis 

inom ämnet och således få hjälp med bedömning om huruvida de begrepp vi tagit fram 

verkligen mäter det som de avser mäta. (Bryman & Bell, 2011, s. 160). Detta har inte 

varit möjligt eftersom vi som forskare är begränsade i denna kandidatuppsats var det 

gäller tid och resurser. 

Ytterligare val som stärker studiens validitet är forskningsansatsen. För att kunna 

besvara forskningsfrågan har vi som bekant använt oss av en deduktiv forskningsansats 

vilket är den mest fördelaktiga metoden för att kunna besvara studiens 

problemformulering. Valet av metod går i linje för vad vi ämnar undersöka vilket 

styrker studiens validiteten.  
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8.2 Reliabilitet och Replikation 

 

Reliabiliteten handlar om studiens trovärdighet, pålitlighet och om måtten på valda 

begrepp överensstämmer (Bryman, 2008, s. 49). Måttet mäter huruvida resultatet vid en 

replikation, under så lika omständigheter som möjligt skulle ge samma resultat. 

Det finns olika metoder att tillgå för att undersöka studiens reliabilitet. Ett av dem är att 

forskaren utför ett så kallat ”test-retest”. Det innebär att forskaren utför sitt test två 

gånger med kort tidsintervall dem emellan för att se om resultatet förblir relativt stabilt 

eller ej (Bryman, 2008, s. 161). Detta skulle självklart vara att föredra men som vi 

tidigare i kandidatuppsatsen konstaterat är vi tid – och resursbegränsad vilket 

omöjliggör denna typ av kontroll. 

För att vi ska öka möjligheten till en hög reliabilitet i studien har vi redogjort tydligt och 

beskrivit utförligt för våra tillvägagångssätt. Detta för att andra forskare skall, vid en 

eventuell replikation kunna utföra studien på ett motsvarande sätt. Vidare har vi, för att 

öka studiens reliabilitet konstruerat våra enkätfrågor så tydligt som möjligt. Dock är vi 

medvetna om att urvalet i studien omöjliggör en precis replikering av 

undersökningsdeltagarna och således resultatet av det insamlade empiriska materialet. 

Vi kan alltså inte presentera vilka som deltagit i undersökningen samt att dessa skulle 

svara identiskt. Vidare har vi ställt frågor som mäter samma teori för att se om 

respondenterna är konsekventa med sina svar. Ett konkret exempel på det är att vi 

korrelerade sex olika frågor som behandlar deltagarnas beteende och attityd för att se 

om deras attityder och beteende var stabila och visade på kontinuitet. Genom att utföra 

denna typ av kontroll testar forskaren studiens interna reliabilitet (Bryman, 2008, s. 

167). För att mäta den undersöker forskaren korrelationen mellan svaren på två frågor 

som ämnar mäta samma variabel. Detta för att mäta huruvida resultatet är pålitligt eller 

ej (ibid).  

För att inte respondenterna skulle få olika instruktioner gällande enkäten delade vi 

författare ut dem samtidigt på Ica Maxi. Detta för att minska risken för olika 

instruktioner och således påverka respondenterna på olika sätt. Övrigt så fick 

respondenterna från citymottagningen och facebook samma information från den 

inledande beskrivningen på enkäten med vilka vi författare är och vad syftet med 

undersökningen är.  

Vid databearbetningen av det empiriska materialet förde vi in, som vi beskriver i 

”databearbetning” enkätsvaren i Google Drive. Vi är medvetna om att vi som mänsklig 

faktor kan fela och därmed mata in fel svar av misstag. För att minimera denna risk 

kontrollerade vi noga svar efter svar så att inmatningen blev korrekt. Självklart är vi 

medvetna om att vi omedvetet missat eller svarat fel på någon fråga som således skulle 

minska validiteten i undersökningen.  
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Som vi redogjort för innan undersöker vi bland annat respondenternas attityder och 

kunskap om ekologiska livsmedel. Som studenter och konsumenter upplever vi själva 

en ökad kunskap och medvetenhet gällande hållbarhet idag och kan endast reflektera 

kring att vi kommer bli ännu mer undervisade och medvetna i framtiden. Vi kan således 

endast spekulera kring att studiens respondenter också skulle svara annorlunda om vi 

skulle replikera studien om några år. 

Andra faktorer som kan påverka reliabiliteten är när det kommer till självskattande 

frågor. När det kommer till att skatta sina värderingar och beteenden tenderar många att 

överskatta dessa av olika anledningar (Belz & Peattie, 2013, s. 100). Det kan vara att 

personen i fråga medvetet/omedvetet inte har självinsikt eller svarar önskvärt eller andra 

anledningar som gör att vi inte kan vara säkra på att de skulle svarat densamma om vi 

gjorde om undersökningen vid ett annat tillfälle. Detta innebär således att det är svårt att 

garantera hög reliabilitet. När forskare skall mäta värderingar, attityder får denne räkna 

med att svaren inte kan säkerställas som reliabla. Undersökningar där reliabiliteten är 

hög är studier där forskaren mäter till exempel vikt på respondenterna. Där kan inte 

respondenternas dagsform eller annan faktor påverka utfallet från en dag till en annan 

utan vikten skulle förbli relativt oförändrad.  

Vi har utifrån argumenten ovan kommit fram till att studien har en relativt låg 

reliabilitet. Framförallt eftersom att stickprovets respondenter inte går att identifiera och 

omöjliggör således ett lika resultat. Men med valen som vi beskriver ovan har vi främjat 

studiens reliabilitet och replikerbarhet i den mån vi kunnat.   

Generaliserbarhet är något som speciellt kvantitativa forskare eftersträvar. Det innebär 

att resultatet från studiens undersökning skall kunna generaliseras till andra grupper 

utöver de individer forskaren testat. (Bryman, 2008, s. 169). Som framkom i tidigare 

kapitel ämnar studien undersöka svenska konsumenter över 18 år vilket en 

målpopulation med cirka 7 000 000 individer. Studiens stickprov med ett 

respondentdeltagande av 102 kan därför ses som relativt litet. Detta innebär att 

stickprovet storlek relativt målpopulationen medför att vi anser oss oförmögna att kunna 

generalisera resultatet till hela populationen.  
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Bilaga 1 : Operationalisering av teorin 
 

  

Fråga Teori Författare 

7. ”Handlar inte 

ekologiska produkter pga” 

Barriär Konsumentverket(2002) 

8. ”Tillräcklig kunskap” Barriär Konsumentverket (2002) 

15. ”Kunskap vad det är 

bra för” 

Barriär Belz & Peattie (2013) 

14. ”Billigare” Barriär Belz & Peattie (2013) 

Konsumentverket (2002) 

13. ”Kompromiss” Barriär Belz & Peattie (2013) 

 

16. ”Utbud” Barriär Belz & Peattie (2013) 

 

5. ”Hur ofta handlar du 

eco” (beteende) 

Attityd – beteende gap Belz & Peattie (2013) 

Rainbolt (2012) 

Moreus (2012) 

12. ” etar aktivt” (attityd) Attityd – beteende gap Belz & Peattie (2013) 

Rainbolt (2012) 

Moreus (2012) 

10. ”Anser det viktigt” 

(attityd) 

Attityd – beteende gap Belz & Peattie (2013) 

Rainbolt (2012) 

Moreus (2012) 

 11. ”Borde handla mer” Attityd – beteende gap Belz & Peattie (2013) 

Rainbolt (2012) 

Moreus (2012) 

6. ”Anledning till att jag 

handlar” 

Attityd – beteende gap Belz & Peattie (2013) 

Rainbolt (2012) 

Moreus (2012) 

17. ”Exponerad av 

reklam” 

Content marketing, 

Marknadsföringsmixen 

Harad (2013) 

Solomon (2013) 

18. ”Konsumera på ett 

hållbart sätt” 

Content marketing, 

Marknadsföringsmixen 

Harad (2013) 

Solomon (2013) 

19. ”Får idag info via” Content marketing, 

Marknadsföringsmixen 

Harad (2013) 

Solomon (2013) 

20. ”Skulle vilja få reklam 

via” 

Content marketing, 

Marknadsföringsmixen 

Harad (2013) 

Solomon (2013) 
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Bilaga 2 : Enkät 

Enkät om ekologiska livsmedel 

Hej! 

Vi är två civilekonomstudenter från handelshögskolan vid Umeå universitet som för 

närvarande skriver vår c-uppsats i företagsekonomi med inriktning marknadsföring. Vår 

studie går ut på att undersöka kunders attityder och beteende när det kommer till 

ekologiska livsmedel. 

 

Vi skulle verkligen uppskatta om du tog dig tid att hjälpa oss genom att besvara denna 

enkät. Naturligtvis är du som svarar helt anonym i den rapport vi senare kommer att 

skriva. Informationen kommer endast att nyttjas till detta examensarbete och inget 

annat. Observera att deltagande i denna enkätundersökning är helt frivilligt! 

 

Obs, dubbelsidiga papper! 
 

 

1. Kön  

□ Kvinna 

□ Man 

□ Annat 

 

2. Ålder  

□ 18 – 25 

□ 26 – 35 

□ 36 – 45 

□ >45 

 

3. Ungefär hur stort är hushållets månadsinkomst (brutto)? Du ska inte 

räkna in bidrag.  

□ <14.999 

□ 15.000 – 24.999 

□ 25.000 - 34.999  

□ 35.000 – 44.999 

□ 50.000 – 64.999 

□ 65.000 – 74.999 

□ 75.000< 

 

4. Hushållets storlek, Inklusive dig själv 

□ 1 

□ 2 

□ 3 

□ 4 

□ 5 eller fler 
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5. När du handlar, hur ofta köper du minst ett ekologiskt livsmedel (tex, 

Fairtrade, KRAV, ICA I love eco etc)  

□ Varje inköp 

□ Varannat inköp 

□ Vart fjärde inköp 

□ Mer sällan 

□ Aldrig 

 

6. Min främsta anledning till att jag handlar ekologiska livsmedel är  

Välj tre alternativ. 

□ Hälsa 

□ Miljö 

□ Djuretik 

□ Image 

□ Kvalité 

□ Other:  

 

7. Jag handlar INTE ekologiska livsmedel framför konventionella 

livsmedel på grund av  

Välj tre alternativ. 

□ Pris 

□ Image 

□ Finns inte stort utbud att hitta 

□ Tror inte på att handla ekologiskt 

□ Svårt att hitta 

□ Kortare hållbarhet på livsmedlet 

 

Nedan följer ett antal påståenden som vi vill att du ska ta ställning till. 

8. "Jag har tillräcklig kunskap om vad ekologiska livsmedel innebär och 

betyder"  

□ Stämmer helt och hållet 

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer något 

□ Stämmer inte alls 

 

9. "Jag skulle vilja lära mig mer om vad ekologiska livsmedel betyder"  

□ Stämmer helt och hållet 

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer något 

□ Stämmer inte alls 
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10. "Det är viktigt för mig att handla ekologiska livsmedel framför 

konventionella livsmedel"  

□ Stämmer helt och hållet 

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer något 

□ Stämmer inte alls 

 

11. "Jag anser att jag borde handla ekologiska livsmedel i större 

utsträckning"  

□ Stämmer helt och hållet 

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer något 

□ Stämmer inte alls 

 

12. "Jag letar aktivt efter ekologiska livsmedel varje gång jag handlar"  

□ Stämmer helt och hållet 

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer något 

□ Stämmer inte alls 

 

13. "När jag handlar ekologiska livsmedel upplever jag att jag får göra en 

kompromiss (ex. genom pris, prestanda, och tillgänglighet"  

□ Stämmer helt och hållet 

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer något 

□ Stämmer inte alls 

 

14. "Jag skulle handla fler ekologiska livsmedel om de var billigare att 

köpa"  

□ Stämmer helt och hållet 

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer något 

□ Stämmer inte alls 

 

15. "Jag skulle köpa mer ekologiska livsmedel om jag visste mer om vad det 

är bra för"  

□ Stämmer helt och hållet 

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer något 

□ Stämmer inte alls 
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16. "Jag skulle handla fler ekologiska livsmedel om det fanns fler 

ekologiska alternativ"  

□ Stämmer helt och hållet 

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer något 

□ Stämmer inte alls 

 

Avslutningsvis följer några få frågor om reklam 

17. "Jag blir i stor utsträckning exponerad av marknadsföring om 

ekologiska livsmedel i min vardag"  

□ Stämmer helt och hållet 

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer något 

□ Stämmer inte alls 

 

18. "Marknadsföring som fokuserar på ekologiska livsmedel gör att jag vill 

konsumera på ett hållbart sätt"  

Hållbart sätt = Värna om människor och miljön. 

□ Stämmer helt och hållet 

□ Stämmer mycket bra 

□ Stämmer ganska bra 

□ Stämmer något 

□ Stämmer inte alls 

 

19. Jag får idag information om ekologiska livsmedel via följande kanaler:  

Kryssa i ett eller fler alternativ, utan rangordnandes betydelse. 

□ Internet 

□ TV 

□ Reklamblad 

□ Vänner/familj 

□ I butik 

□ Text på produkter 

□ Event/kunddagar i butik 

□ Får ingen information idag 
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20. Jag skulle vilja få information gällande ekologiska livsmedel via:  

Kryssa i ett eller fler alternativ. Sista svaret är annat och där kan du 

själv skriva in ett alternativ du tycker passar. 

□ Internet 

□ TV 

□ Reklamblad 

□ Vänner/familj 

□ I butik 

□ Text på produkter 

□ Event/kunddagar i butik 

□ Vill inte ha någon information 

□ Other:  
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Bilaga 3 : Sammanfattning av enkätresultat 
102 respondenter 
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Bilaga 4 : Korstabeller, signifikanstest och korrelationstest 

 

Analys av fråga 10: Det är viktigt för mig att handla ekologiska livsmedel framför 

konventionella livsmedel och fråga 5: När du handlar hur ofta köper du minst ett 

ekologiskt livsmedel 

 

 När du handlar hur ofta köper 

du minst ett ekologiskt 

livsmedel 

Total 

Varje 

gång 

Några 

gånger 

Sällan 

eller aldrig 

Det är viktigt för mig att handla 

ekologiska livsmedel framför 

konventionella livsmedel 

Instämmer 38 0 0 38 

Instämmer 

delvis 

20 8 0 28 

Instämmer 

Inte 

7 6 21 34 

Total 65 14 21 100 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 68,311
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 79,918 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 52,196 1 ,000 

N of Valid Cases 100   

a. 2 cells (22,2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

3,92. 

 

Correlations 

 Viktigtatthandlaeco närduhandlarhurofta 

Viktigtatthandlaeco 

Pearson Correlation 1 ,726
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 101 100 

närduhandlarhurofta 

Pearson Correlation ,726
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 100 101 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

  



79 
 

Analys av fråga 11: Jag anser att jag borde handla ekologiska livsmedel i större 

utsträckning och fråga 12: Jag letar aktivt efter ekologiska livsmedel varje gång 

jag handlar 

 

 letaraktivt Total 

Instämmer Instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte 

bordehandlamer 

Instämmer 19 16 19 54 

Instämmer 

delvis 

9 2 19 30 

Instämmer inte 4 0 11 15 

Total 32 18 49 99 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,260
a
 4 ,007 

Likelihood Ratio 17,007 4 ,002 

Linear-by-Linear 

Association 

4,390 1 ,036 

N of Valid Cases 99   

a. 2 cells (22,2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

2,73. 

 

Correlations 

 bordehandlamer letaraktivt 

bordehandlamer 

Pearson 

Correlation 

1 ,212
*
 

Sig. (2-tailed)  ,035 

N 100 99 

letaraktivt 

Pearson 

Correlation 

,212
*
 1 

Sig. (2-tailed) ,035  

N 99 101 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Analys av fråga 11: Jag anser att jag borde handla ekologiska livsmedel i större 

utsträckning och fråga 5: När du handlar hur ofta köper du minst ett ekologiskt 

livsmedel 

 

 närduhandlarhurofta Total 

Varje 

gång 

Några 

gånger 

Sällan eller 

aldrig 

bordehandlamer 

Instämmer 41 8 5 54 

Instämmer 

delvis 

17 6 7 30 

Instämmer helt 5 0 10 15 

Total 63 14 22 99 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 23,975
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 22,873 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 16,586 1 ,000 

N of Valid Cases 99   

a. 3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

2,12. 

 

Correlations 

 bordehandlamer närduhandlarhurofta 

bordehandlamer 

Pearson Correlation 1 ,411
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 100 99 

närduhandlarhurofta 

Pearson Correlation ,411
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 99 101 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Analys av fråga 7 (variabel:pPris) : Jag handlar INTE ekologiska livsmedel 

framför konventionella livsmedel på grund av  14: Jag skulle handla fler 

ekologiska livsmedel om de var billigare att köpa 

 

 flerombilligare Total 

Instämmer Instämmer delvis Instämmer inte 

HandlarintePris 
Nej 10 4 10 24 

Ja 58 10 10 78 

Total 68 14 20 102 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,929
a
 2 ,004 

Likelihood Ratio 10,034 2 ,007 

Linear-by-Linear Association 10,732 1 ,001 

N of Valid Cases 102   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

3,29. 

 

Correlations 

 HandlarintePris flerombilligare 

HandlarintePris 

Pearson Correlation 1 -,326
**

 

Sig. (2-tailed)  ,001 

N 102 102 

flerombilligare 

Pearson Correlation -,326
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,001  

N 102 102 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Analys av fråga 7(Variabel: Litet utbud) : Jag handlar INTE ekologiska livsmedel 

framför konventionella livsmedel på grund av 16: Jag skulle handla fler ekologiska 

livsmedel om det fanns fler ekologiska alternativ 

 

Crosstabulation 

 fleromdetfannsfleralt Total 

Instämmer Instämmer delvis Instämmer inte 

Handlarinteutbud 
Nej 26 13 13 52 

Ja 30 14 6 50 

Total 56 27 19 102 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,864
a
 2 ,239 

Likelihood Ratio 2,924 2 ,232 

Linear-by-Linear Association 2,212 1 ,137 

N of Valid Cases 102   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

9,31. 

 

Correlations 

 Handlarinteutbud fleromdetfannsfleralt 

Handlarinteutbud 

Pearson Correlation 1 -,148 

Sig. (2-tailed)  ,138 

N 102 102 

Fleromdetfannsfleralt 

Pearson Correlation -,148 1 

Sig. (2-tailed) ,138  

N 102 102 
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Analys av fråga 7 (variabel: hållbarhet): Jag handlar INTE ekologiska livsmedel 

framför konventionella livsmedel på grund av 13: När jag handlar ekologiska 

livsmedel upplever jag att jag får göra en kompromiss (ex. genom pris,prestanda, 

och tillgänglighet) 

 

Crosstabulation 

 kompromiss Total 

Instämmer Instämmer delvis Instämmer inte 

Handlarintehållbarhet 
Nej 28 23 28 79 

Ja 6 6 10 22 

Total 34 29 38 101 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,820
a
 2 ,664 

Likelihood Ratio ,817 2 ,665 

Linear-by-Linear Association ,792 1 ,374 

N of Valid Cases 101   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

6,32. 

 

 

Correlations 

 Handlarintehållbarhet kompromiss 

Handlarintehållbarhet 

Pearson Correlation 1 ,089 

Sig. (2-tailed)  ,376 

N 102 101 

kompromiss 

Pearson Correlation ,089 1 

Sig. (2-tailed) ,376  

N 101 101 
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Analys av fråga 7 (Variabel: Svårt att hitta): Jag handlar INTE ekologiska 

livsmedel framför konventionella livsmedel på grund av 12: Jag letar aktivt efter 

ekologiska livsmedel varje gång jag handlar 

 

Crosstabulation 

 Letaraktivt Total 

Instämmer Instämmer delvis Instämmer inte 

Hanldarintesvårtatthitta 
Nej 18 14 34 66 

Ja 14 5 15 34 

Total 32 19 49 100 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,106
a
 2 ,349 

Likelihood Ratio 2,082 2 ,353 

Linear-by-Linear Association 1,291 1 ,256 

N of Valid Cases 100   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

6,46. 

 

 

Correlations 

 Hanldarintesvårtatthitta letaraktivt 

Hanldarintesvårtatthitta 

Pearson Correlation 1 -,114 

Sig. (2-tailed)  ,258 

N 101 100 

letaraktivt 

Pearson Correlation -,114 1 

Sig. (2-tailed) ,258  

N 100 101 
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Analys av fråga 8: Jag har tillräcklig kunskap om vad ekologiska livsmedel 

innebär och fråga 9: Jag skulle vilja lära mig mer om vad ekologiska livsmedel 

betyder. 

 

Crosstabulation 

 villläramer Total 

Instämmer Instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte 

hartillräkligkundskap 

Instämmer 14 13 11 38 

Instämmer 

delvis 

19 7 11 37 

Instämmer 

inte 

7 13 5 25 

Total 40 33 27 100 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,771
a
 4 ,100 

Likelihood Ratio 7,818 4 ,098 

Linear-by-Linear Association ,012 1 ,914 

N of Valid Cases 100   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

6,75. 

 

Correlations 

 hartillräkligkundskap villläramer 

hartillräkligkundskap 

Pearson Correlation 1 -,011 

Sig. (2-tailed)  ,914 

N 101 100 

Villläramer 

Pearson Correlation -,011 1 

Sig. (2-tailed) ,914  

N 100 101 
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Analys av fråga 17: Jag blir i stor utsträckning exponerad av marknadsföring om 

ekologiska livsmedel i min vardag  5: När du handlar hur ofta köper du minst ett 

ekologiskt livsmedel 

 

Crosstabulation 

 

 närduhandlarhurofta Total 

Instämmer Instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte 

exponeradavecomf 

Instämmer 9 0 2 11 

Instämmer 

delvis 

19 4 1 24 

Instämmer inte 36 10 18 64 

Total 64 14 21 99 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,523
a
 4 ,074 

Likelihood Ratio 11,516 4 ,021 

Linear-by-Linear Association 4,579 1 ,032 

N of Valid Cases 99   

a. 3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

1,56. 

 

 

Correlations 

 exponeradavecomf närduhandlarhurofta 

exponeradavecomf 

Pearson Correlation 1 ,216
*
 

Sig. (2-tailed)  ,032 

N 100 99 

närduhandlarhurofta 

Pearson Correlation ,216
*
 1 

Sig. (2-tailed) ,032  

N 99 101 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Analys av fråga 18: Marknadsföring som fokuserar på ekologiska livsmedel gör att 

jag vill konsumera på ett hållbart sätt och fråga 9: Jag skulle vilja lära mig mer 

om vad ekologiska livsmedel betyder. 

 

Crosstabulation 

 

 Villläramer Total 

Instämmer Instämmer delvis Instämmer inte 

mffokuspåeco 

Instämmer 23 11 8 42 

Instämmer delvis 8 12 6 26 

Instämmer inte 9 8 14 31 

Total 40 31 28 99 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,852
a
 4 ,028 

Likelihood Ratio 10,302 4 ,036 

Linear-by-Linear Association 7,149 1 ,008 

N of Valid Cases 99   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

7,35. 

 

 

Correlations 

 mffokuspåeco villläramer 

mffokuspåeco 

Pearson Correlation 1 ,270 

Sig. (2-tailed)  ,007 

N 100 99 

villläramer 

Pearson Correlation ,270 1 

Sig. (2-tailed) ,007  

N 99 101 
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