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Förord 

Först och främst vill vi tacka vår uppdragsgivare Konsumentföreningen Svea som har 

inspirerat oss till att skriva om ämnet samt bidragit med information. Vi vill även tacka dem 

för sponsringen till vårt slutseminarium.    

 

Vi vill tacka de respondenter som deltog i enkätundersökningen utan deras medverkan hade 

vår studie inte kunnat genomföras. Vi vill även tacka våra opponenter som har bidragit med 

konstruktiv kritik under resans gång.  

  

Vår handledare Claes Jonsson skall ha ett stort tack för att han alltid har funnit till hands och 

bidragit med konstruktiv kritik och råd. Vi vill även tacka Cecilia Lindh som har fungerat som 

ett bollplank och bidragit till extra stöd. 

 

Till sist vill vi rikta ett tack mot våra nära och kära som har bidragit med dagligt stöd och 

inspiration. 

 

 

Västerås den 8 januari 2009 

 
 
 
    
_______________ ____________ ______________ 
 

Helene Kaspersson Stefan Sjöblom Jennie Spångberg 
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Sammanfattning 
Seminariedatum:  2009-01-08 

Lärosäte:   Mälardalens Högskola, Västerås 

Nivå:   Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp 

Titel: ”Mycket snack, lite verkstad – En studie om varför 

konsumenten inte köper ekologiska livsmedel” 

Författare:   Helene Kaspersson  850325 

Jennie Spångberg  860813 

Stefan Sjöblom  871231 

Handledare:  Claes Jonsson 

Problemformulering: Varför köper inte konsumenten ekologiska 

livsmedel? 

Syfte: Vi har för avsikt att beskriva hur konsumenten 

påverkas av individuella influenser och 

gruppinfluenser till att inte köpa ekologiska 

livsmedel. I en förlängning skall denna uppsats 

kunna vara till hjälp i processen att öka försäljningen 

av ekologiska livsmedel. 

Metod: För att kunna ge en generell bild av beteendet utförs 

en kvantitativ undersökning i form av en 

enkätundersökning. 

Teoretiskt perspektiv: Studien har köpbeslutsprocessen som utgångspunkt 

med fokus i hur konsumenten påverkas av 

individuella influenser och gruppinfluenser.  

Slutsats: Vi har kommit fram till slutsatserna att kunden 

agerar utifrån ett vanebaserat beteende vid köp av 

livsmedel. Det finns en stereotyp som symboliserar 

den ekologiska konsumenten. Kunden påverkas av 

sin referensgrupp till att inte vilja sticka ut.      

Nyckelord: Konsumentbeteende, Köpbeslutsprocessen, 

Influenser, Ekologiska livsmedel 
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Abstract 
Seminar date:  2009-01-08 

University:   Mälardalens Högskola, Västerås 

Level:   Bachelor thesis in Business administration, 15 credits 

Title: ”Mycket snack, lite verkstad – En studie om varför 

konsumenten inte köper ekologiska livsmedel” 

Authors:   Helene Kaspersson  850325 

Jennie Spångberg  860813 

Stefan Sjöblom  871231 

Tutor:   Claes Jonsson 

Problem formulation: Why does not the consumer buy organic food?  

Purpose: Our purpose is to describe how the consumer is 

affected by individual influences and group 

influences not to buy organic food. Our study shall 

later on be helpful in the process of increasing the 

sales of organic food.  

Method: To be able to create a general view of the behavior, 

we use a quantitative approach with an inquiry.  

Theoretical perspective: The theoretical framework consists of the buying 

decision-making process with focus on how 

individual influences and group influences affect the 

customer. 

Conclusions: We have reached the conclusions that the customer is 

affected by his/her habits when it comes to the 

buying decision of food. The “organic food 

customer” is associated with a stereotype.  The 

customer is affected by its reference group not to be 

different.    

Key words: Consumer behavior, Buying decision-making 

process, Influences, Organic food  
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1 Inledning 
 

Vi som skriver denna uppsats värnar själva om miljön och försöker att med små medel dra 

vårt strå till stacken. Efter en föreläsning med konsumentföreningen Svea var saken klar  

”20 % av jordens miljöproblem kan hänföras till produktion och konsumtion av mat”1. Om en 

så enkel handling som att handla ekologiska livsmedel kan hjälpa vår jord att räcka längre, 

varför agerar inte fler konsumenter och handlar ekologiskt? 
  

1.1 Bakgrund 

I en artikel i Dagens Nyheter framgår det att vi i Sverige har en kraftig överkonsumtion där vi 

konsumerar tre gånger mer än vi behöver2. Konsekvenserna av denna överkonsumtion blir 

bland annat ” …ökande koldioxidutsläpp, krympande skogar, utfiskade hav…”. Greenpeace 

skriver på sin hemsida att ”Klimatförändringarna är planetens allvarligaste och mest 

omfattade miljöproblem”.3 De fortsätter sedan med ” Det är ett problem som påverkar allt, 

inklusive världsekonomin. Därför måste det lösas tillsammans på alla nivåer - globalt, 

nationellt, regionalt och på individnivå i de enskilda hushållen. Alla kan hjälpa till.”4 Att 

handla ekologiskt är alltså ett sätt för oss konsumenter att på individnivå agera i frågan om 

klimatförändringar.  

1.2 Problemdiskussion 

Konsumtion av ekologiska livsmedel leder till positiva effekter på den globala miljön.5 På sikt 

leder konsumtion av ekologiska livsmedel bland annat till att vi bidrar till en bättre folkhälsa 

samt att vi bevarar naturens mångfald6. Regeringen har, med hänsyn till nyss nämnda 

problem, fastställt ett mål som innebär att 25 % av all livsmedelskonsumtion år 2010 skall 

utgöras av ekologiska livsmedel samt att 20 % av Sveriges odlingsmark skall utgöras av 

ekologisk odlingsmark7.  
 

I dagsläget råder det en bristsituation på ekologiska livsmedel, två tredjedelar uppger att de är 

beredda att betala mer för ett ekologiskt livsmedel men menar att de inte hittar dessa 

                                                 
1 Carin Carlsson, Konsumentföreningen SVEA 
2 Dagens Nyheter (2008-09-23) 
3 Greenpeace (2008-10-24) 
4 Ibid. 
5 Carin Carlsson, Konsumentföreningen SVEA 
6 Broschyr “Om ekologisk mat”, KF konsument och Coop 
7 Regeringen (2008-10-05) 
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livsmedel i butiken8. Denna bristsituation innebär på kort sikt att konsumenternas efterfrågan 

inte går att tillfredställa på grund av att varan är slut i lager, på lång sikt innebär denna 

situation att konsumenter faller tillbaka i sina gamla konsumtionsmönster.9        
 

Från våra förundersökningar har vi uppmärksammat att det råder en stor andel presumtiva 

konsumenter som uppger att de köper ekologiskt men som i verkligheten inte lever upp till sitt 

uttalande. ”66 % av våra medlemmar uppger att de köper ekologiska livsmedel men i 

verkligheten är det bara 3 % som verkligen gör det”10. Bertil Törestad, doktor i 

socialpsykologi beskriver detta beteende som ”ett glapp mellan attityd och beteende”11 Carin 

Carlsson menar att samhällsdebatter som global uppvärmning, lightprodukter och ekologiska 

livsmedel har resulterat i en konsumtionsstress där kunden är mer kritisk i sina inköp. Hon 

menar även att det är trendigt att utåt sett vara ekologiskt medveten men att folk i allmänhet 

inte handlar ekologiskt när de väl är inne i butiken. Carlsson menar att detta leder till ett stort 

dilemma då en ökad konsumtion skulle innebära att livsmedelsbutikerna bättre kan påverka 

bland annat tillgången, kvalitén och priset på de ekologiska livsmedlen.  

1.3 Problemformulering 

• Varför köper inte konsumenten ekologiska livsmedel?  

1.4 Syfte 

Vi har för avsikt att beskriva hur konsumenten påverkas av individuella influenser och 

gruppinfluenser till att inte köpa ekologiska livsmedel. I en förlängning skall denna uppsats 

kunna vara till hjälp i processen att öka försäljningen av ekologiska livsmedel. 

1.5 Avgränsningar  

Uppsatsen avser att undersöka vad som influerar konsumenter till att inte köpa ekologiska 

livsmedel. Vi har valt att utgå från konsumenter i åldern 18 år och uppåt då vi anser att de i 

tidigare ålder inte står för de dagliga livsmedelsinköpen och på så sätt inte representerar den 

genomsnittliga konsumenten. Den geografiska spridningen kommer att förhålla sig inom 

Mälardalen då konsumentföreningen Svea Väst har sitt säte i detta område. Tidigare forskning 

har fastställt att priset är en avgörande faktor till att konsumenten inte köper ekologiska 
                                                 
8 Carin Carlsson, Konsumentföreningen SVEA 
9 Växande marknad 2007 
10 Carin Carlsson, Konsumentföreningen SVEA 
11 Svenska Dagbladet (2008-10-22) 
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livsmedel12. Vi har därför valt att bortse från de ekonomiska påverkansfaktorerna och istället 

valt att undersöka problemområdet utifrån konsumentpsykologiska faktorer.     

1.6 Studiens målgrupp 

Vår målgrupp består av de med en ledande befattning inom konsumentföreningen Svea på 

grund av att de har möjligheten att påverka utvecklingen och försäljningen av ekologiska 

livsmedel. Vi tror även uppsatsen kan vara intressant för aktörer inom livsmedelsbranschen, 

olika intresseorganisationer samt för de som vill lära sig om marknaden för ekologiska 

livsmedel. 

1.7 Begreppsdefinitioner 

Ekologi Begreppet kommer ursprungligen från två grekiska ord; ”Oikos” 

som betyder hus samt ”logos” som betyder lära och myntades år 

1866 av biologen Ernst Haeckel13. Nationalencyklopedin 

definierar begreppet som ”vetenskapen om de levande varelsernas 

relationer till sin omvärld”14, det vill säga relationen mellan 

människa, djur, mikroorganismer och växter. 

Ekologiska livsmedel 1985 var året då beslutet togs om att sälja ekologiska varor och det 

blev grunden till att det idag finns ekologiska varor i 

dagligvaruhandeln.15 För att få kallas ekologiskt krävs det att 

livsmedlet uppfyller de krav som ställs från EU:s förordning om 

ekologisk produktion16.  

                                                 
12 Johansson, A (2006) Eriksson, L & Kihlström, A-C (2008) Padel, S & Foster, C (2005) 
13 Nationalencyklopedin (2008-10-22) 
14 Ibid. (2008-10-24) 
15 Broschyr “Om ekologisk mat”, KF konsument och Coop 
16 Livsmedelsverket (2008-10-24) 
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2 Metod 
  

Vår studie har som syfte att utreda vad det är som influerar konsumenten till att inte köpa 

ekologiska livsmedel samt beskriva hur dessa influenser påverkar kundens köpprocess. För 

att på ett påtagligt sätt mäta dessa influenser genomför vi en kvantitativ undersökning varpå 

en enkätundersökning genomförs med ett påstana urval. För att styrka vår egen undersökning 

har vi även tagit del av sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar, uppsatser samt 

litteratur i ämnet. 
 

2.1 Förundersökning 

För att utreda ämnet och få en bättre bild av problemområdet deltog vi under en 

informationskväll med Konsumentföreningen Svea. Informationsmötet genomfördes i form av 

ett seminarium där såväl Carin Carlsson, föreningsordförande, och Klas-Göran Eriksson, 

föreningssekreterare deltog. Under kvällen gavs det en presentation om vad begreppet 

ekologiska livsmedel står för samt en förklaring om dessa produkters situation på marknaden. 

Vi som deltog gavs friheten att ställa frågor och utreda eventuella oklarheter. 

Förundersökningen gav oss en bättre bild av vilket problemområde vår uppsats skulle inrikta 

sig mot att utreda. Carlsson beskrev att ett stort problem ligger i konsumentens vanemönster. 

Hon menar att en stor del konsumenter uppger att de kan tänka sig att köpa ekologiska 

livsmedel medan det i verkligheten endast är en minoritet som gör detta. Carlsson menar att 

det skulle vara av intresse att ta del av en undersökning som utreder vad det är som influerar 

konsumenten till att inte köpa ekologiska livsmedel för att senare kunna använda denna 

utredning till att öka försäljningen av dessa produkter. Läsare hänvisas till bilaga 1 för mer 

utförlig information om seminariekvällen.     

2.2 Vad studeras? 

Vår studie har som syfte att utreda vad det är som 

influerar konsumenten till att inte köpa 

ekologiska livsmedel samt beskriva hur dessa 

kunders köpprocess ser ut. Vi kommer således att 

beskriva ett köpbeteende med utgångspunkt ifrån 

kunders attityd, motivation och intentioner.  

Figur 1: Egen bearbetning av "Egenskaper som kan studeras i en marknadsundersökning17   

                                                 
17 Christensen, L et al. (2001) s.18 
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Dessa faktorer anses vara styrt av kundens underliggande behov och grundläggande 

värdesystem. Christensen et al. menar dock att det kan vara svårt att särskilja de olika 

faktorerna från varandra då samtliga mer eller mindre inverkar på kundens faktiska 

konsumtionsbeteende. Vidare menar Christensen att det inte finns ett samband mellan vad 

kunden säger att denne ska göra och vad denne i verkligheten gör men att studier inom detta 

område kan ge en generell bild av ett framtida beteende.18 

2.3 Arbetsprocessen 

Christensen et al. illustrerar marknadsundersökningsprocessen i form av ett hus uppbyggt av 

olika klossar, detta hus fungerar som en beskrivning av vårt tillvägagångssätt:  

Utgångspunkten till vår studie bygger på att ett 

marknadsföringsproblem måste lösas. Genom 

problemanalysen uppstår en problemavgränsning som 

gör undersökningen möjlig. När problemet är fastställt 

bestämmer vi metodval för datainsamling vilket i sin tur 

avgör vem eller vilka vi skall undersöka. När data har 

samlats in, analyseras och tolkas denna vilket leder fram 

till att vi kan dra slutsatser utifrån problemanalysen. 

Slutsatserna leder fram till en rapport och presentation 

bestående av rekommendationer utifrån vilka 

uppdragsgivaren kan fatta beslut och vidta åtgärder.19  

Figur 2: Egen bearbetning av "Marknadsundersökningsprocessen”20 

2.4 Datainsamlingsprocessen 

Figur 3 symboliserar den insamlingsprocess som krävs för att få fram den undersökta 

verkligheten. När ett problem har uppmärksammats är det inte alltid att det går att lösa enbart 

med hjälp av praktisk kunskap. Praktisk kunskap handlar om kunskap om den bransch 

problemet härstammar ifrån, det vill säga marknadskunskap. Vid problemlösning måste någon 

form av praktisk kunskap finnas för att den teoretiska referensramen ska vara 

tillfredsställande i relation till problemet.21 
 

                                                 
18 Christensen, L et al. (2001) s.15-18 
19 Ibid. s.11-12 
20 Ibid. s.12 
21 Ibid. s.65 
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Det är inte alltid självklart att det 

kunna klara av att få fram ett svar på

kan den praktiska kunskapen behöva kompletteras 

med en teoretisk kunskap. Den teoretiska kunskapen 

kan exempelvis komma via diverse teor

modeller och teorier medan den

referensramen är summan av 

marknadskunskap. Båda kunskaperna är viktiga för att 

skapa en relevant teoretisk referensram och en 

fungerande metod till problemet.

att arbeta utifrån denna modell i processen att skapa 

oss en teoretisk referensram.   

Figur 

2.4.1 Insamling av sekundärdata

Sekundärdata är sådan information 

undersökning och kan utgöras av information som finns inom en organisation eller av 

information som finns i olika typer av offentliga och kommersiella databanker.

hade någon djupare kunskap inom

vi att börja använda oss av denna form av data. Sekundärdata har ett stort urval av källor och 

på så sätt går det att på ett tidseffektivt sätt lära sig mer och bygga upp en grundläggande 

kunskap samt få en förståelse i ämnet

varierande stil, allt från en informationsföreläsning till extern och intern sekundärdata i form 

av publicerade källor från bland annat konsumentföreningen Svea och en 

marknadsundersökning gjord av ekologiska lantbrukare. Fördelen med intern sekundärdata är 

att den är lättillgänglig och finns i form av skriftliga eller muntliga källor och att det går att 

studera sådant som vilka kunderna är och vilken kundgrupp som är mest lönsam

nackdelen med intern sekundärdata att sådan information kan vara av varierande kvalitet och 

det bör därför ifrågasättas dess tillförlitlighet

                                                 
22 Christensen, L et al. (2001) s. 65 
23 Ibid. 
24

 Ibid. s. 69 
25

 Ibid. s. 102 
26 Ibid. s. 89 
27 Ibid. s. 91 
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Det är inte alltid självklart att det finns tillräckligt av praktisk kunskap hos en person för att 

a av att få fram ett svar på problemet, därför 

kan den praktiska kunskapen behöva kompletteras 

med en teoretisk kunskap. Den teoretiska kunskapen 

kan exempelvis komma via diverse teoretiska 

modeller och teorier medan den teoretiska 

referensramen är summan av praktisk och teoretisk 

åda kunskaperna är viktiga för att 

skapa en relevant teoretisk referensram och en 

fungerande metod till problemet.22 Vi har således valt 

rbeta utifrån denna modell i processen att skapa 

  

Figur 3: Egen bearbetning av "Problemets innehåll - den teoretiska referensramen”

ekundärdata 

Sekundärdata är sådan information som redan finns tillgänglig vid tidpunkten för en 

undersökning och kan utgöras av information som finns inom en organisation eller av 

information som finns i olika typer av offentliga och kommersiella databanker.

hade någon djupare kunskap inom ekologiska livsmedel när vi började med uppsatsen valde 

vi att börja använda oss av denna form av data. Sekundärdata har ett stort urval av källor och 

på så sätt går det att på ett tidseffektivt sätt lära sig mer och bygga upp en grundläggande 

t få en förståelse i ämnet25. De sekundärdatakällor vi fann betydande var av 

varierande stil, allt från en informationsföreläsning till extern och intern sekundärdata i form 

av publicerade källor från bland annat konsumentföreningen Svea och en 

rsökning gjord av ekologiska lantbrukare. Fördelen med intern sekundärdata är 

att den är lättillgänglig och finns i form av skriftliga eller muntliga källor och att det går att 

studera sådant som vilka kunderna är och vilken kundgrupp som är mest lönsam

nackdelen med intern sekundärdata att sådan information kan vara av varierande kvalitet och 

det bör därför ifrågasättas dess tillförlitlighet27. Denna eventuellt bristande tillförlitlighet var 

 
 

 

finns tillräckligt av praktisk kunskap hos en person för att 

den teoretiska referensramen”23 

som redan finns tillgänglig vid tidpunkten för en 

undersökning och kan utgöras av information som finns inom en organisation eller av 

information som finns i olika typer av offentliga och kommersiella databanker.24 Då vi inte 

med uppsatsen valde 

vi att börja använda oss av denna form av data. Sekundärdata har ett stort urval av källor och 

på så sätt går det att på ett tidseffektivt sätt lära sig mer och bygga upp en grundläggande 

. De sekundärdatakällor vi fann betydande var av 

varierande stil, allt från en informationsföreläsning till extern och intern sekundärdata i form 

av publicerade källor från bland annat konsumentföreningen Svea och en 

rsökning gjord av ekologiska lantbrukare. Fördelen med intern sekundärdata är 

att den är lättillgänglig och finns i form av skriftliga eller muntliga källor och att det går att 

studera sådant som vilka kunderna är och vilken kundgrupp som är mest lönsam26. Dock är 

nackdelen med intern sekundärdata att sådan information kan vara av varierande kvalitet och 

. Denna eventuellt bristande tillförlitlighet var 
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något vi alla var medvetna om i informationssökandet och frågor som ”hur har materialet 

samlats in?”, ”vilka urvalsmetoder har använts?” och ”vem har gjort undersökningen?” visar 

vår medvetenhet i den kritiska granskningen. Vid insamling av sekundärdata har vi bland 

annat använt oss av databaser så som Emerald och Google. 
 

Vid användande av sekundärdata går det att hitta nya metoder på lösningar till det problem 

som ska lösas och utveckla en förståelse för problemområdet28. Ju mer information vi samlade 

in desto större såg vi att ämnet var varpå vi insåg betydelsen av att avgränsa 

informationssökandet till vårt undersökningsproblem. Ett av de största problemen med denna 

form av data i förhållande till primärdata är att informationen inte alltid passar det 

undersökningsproblem som ska lösas.29 Vi såg därför betydelsen i att komplettera uppsatsens 

sekundära data med primärdata för att öka dess tillförlitlighet. Studiens primärdata kommer 

vara resultatet av en egen framställd enkät där sekundärdata har legat som grund till frågorna. 

2.4.2 Insamling av primärdata 

Vid en marknadsundersökning är det vanligt förekommande att ny information kring det 

gällande problemområdet kan behövas samlas in, så kallad primärdata. I 

Marknadsundersökning – en handbok betonar författarna att det finns en självklar fördel med 

primärdata vilket är att undersökaren samlar in information som är lämpad till det egna 

undersökningsproblemet30. Det ligger alltså i våra egna händer att samla in information 

anpassad till vårt problemområde. Primärdata kan samlas in genom olika insamlingstekniker. 

Beroende på hur stor målgruppen är och vilket syfte som ligger bakom undersökningen väljs 

den bäst lämpade metoden. Det ligger i vårt intresse som utredare att ta reda på skillnader i 

perception i förhållande till olika demografiska variabler. Demografiska variabler kan till 

exempel vara kön, ålder, yrke eller inkomst. Förutom dessa variabler är det även intressant för 

en utredare att hitta kopplingar till respondentens personliga aktiviteter, intressen eller 

värderingar men också attityder, medvetenhet samt kunskap till/om någonting. Det 

sistnämnda är extra intressant för vår studie då vi har för avsikt att undersöka huruvida valet 

att köpa eller inte köpa ekologiska livsmedel har en socialpsykologisk bakgrund. 

Insamlingstekniker för primärdata kan exempelvis vara genom en enkät, intervju, observation 

eller ett experiment. Fördelar med primärdata är som nämnt att information är anpassad till 

                                                 
28 Christensen, L et. al. (2001) s. 88 
29

 Ibid. s. 101 
30 Ibid. s. 105 
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det egna problemområdet, vilket också betyder att informationen är aktuell. I vårt fall är 

aktuell information att föredra då marknaden för ekologiska livsmedel är ytterst dynamisk. 

Vidare är det även fördelaktigt då egeninsamlad data är trovärdig. Nackdelar kan dock bland 

annat vara att det tar längre tid att samla in egen data än att ta del av sekundärdata samt att det 

kan komma att bli dyrare. 

Fördelar Nackdelar 
• Informationen är anpassad till 

undersökningens problem 
• Kräver en viss kompetens av 

insamlaren 

• Informationen är aktuell • Dyrt 

• Det är möjligt att strukturera 
insamlingen 

• Tidskrävande 

Tabell 1 ”För – och nackdelar med primärdata”31 

Vi har valt att söka primärdata och skall därför göra en kvantitativ undersökning varpå vi skall 

utforma och genomföra en undersökning med hjälp av en enkät. Denna undersökningsform är 

fördelaktig då man vill få en överskådlig och generell uppfattning om ett problemområde.  

2.5 Källkritik 

För att säkerställa en spridning i vår datainsamling har vi sökt information från såväl äldre 

som nypublicerade källor, både i tryckt form och på Internet. Vår teori bygger på teorier från 

erkända marknadsföringsforskare och från tidigare uppsatser inom området. Som kritik till vår 

informationsinsamling bör nämnas att vår förundersökning bygger på information från 

Konsumentföreningen Svea vilket därmed kan medföra en subjektiv karaktär. Det bör dock 

tilläggas att uppdragsgivaren för denna studie är Konsumentföreningen Svea vilket innebär att 

informationsinsamling från denna aktör bör ses som relevant i förhållande till 

problemområdet. 

                                                 
31 Christensen, L et al. (2001) s. 105 
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3 Teori 
 

I detta kapitel presenteras valet av teoretisk referensram

köpprocessen, individuella influenser och g
 

3.1 Teoretisk referensram

Vi har valt att använda oss av 

process model and its influencing factors

boken Essentials of marketing

avsikt att illustrera hur konsumentens köpbeslutsprocess påverkas av influenser från dess 

individuella förutsättningar och gruppinfluenser. 

Företag definierar ofta grupper av potentiella kunder 

liknande egenskaper och intressen. 

kommunicera med målgruppen. Det skall dock inte bortses att 

en grupp individer som skiljer sig från va

Individer är i sin tur medlemmar i ett flertal formella och informella grupper som 

oundvikligen gör att kundens köpprocess tar en viss form. Individens beslutsprocess påverkas 

av två typer av influenser; individuella och gruppinfluenser. Individuella influenser speglas av 

hur konsumenten tror sig framstå ifall de köper en viss produkt. Gruppinfluenser speglas i sin 

tur av vad konsumenten tror att andra människor kommer att tycka.

oss av denna modell för att beskriva hur konsumenten influeras 

livsmedel.  

Figur 4: Egen bearbetning av "The consumer buying decision

                                                 
32 Brassington, F & Pettitt, (2005) s. 77
33 Ibid. s. 83 
34 Ibid s. 67 

Individuella 
influenser

Grupp 
influenser
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I detta kapitel presenteras valet av teoretisk referensram. Kapitlet är uppdelat i tre delar; 

lla influenser och gruppinfluenser. 

Teoretisk referensram 

Vi har valt att använda oss av en egenmodifierad variant av The consumer buying

process model and its influencing factors som teoretisk referensram. Modellen är hämtad 

of marketing skriven av Brassington & Pettitt (2005). 

avsikt att illustrera hur konsumentens köpbeslutsprocess påverkas av influenser från dess 

sättningar och gruppinfluenser.  

Företag definierar ofta grupper av potentiella kunder som ett segment där individerna har 

liknande egenskaper och intressen. Mot segmentet utformas sedan marknadsstrategier för att 

kommunicera med målgruppen. Det skall dock inte bortses att ett marknadssegment består av 

en grupp individer som skiljer sig från varandra beroende på individuella förutsättningar.

Individer är i sin tur medlemmar i ett flertal formella och informella grupper som 

gör att kundens köpprocess tar en viss form. Individens beslutsprocess påverkas 

dividuella och gruppinfluenser. Individuella influenser speglas av 

hur konsumenten tror sig framstå ifall de köper en viss produkt. Gruppinfluenser speglas i sin 

tur av vad konsumenten tror att andra människor kommer att tycka.33 Vi har valt att

av denna modell för att beskriva hur konsumenten influeras till att inte köpa ekologiska 

Egen bearbetning av "The consumer buying decision-making process and its influencing factors

 
Brassington, F & Pettitt, (2005) s. 77 

Individuella 
influenser

Grupp 
influenser

Köpbesluts-
processen

 

itlet är uppdelat i tre delar; 

The consumer buying-decision 

Modellen är hämtad från 

. Modellen har som 

avsikt att illustrera hur konsumentens köpbeslutsprocess påverkas av influenser från dess 

ett segment där individerna har 

Mot segmentet utformas sedan marknadsstrategier för att 

marknadssegment består av 

randra beroende på individuella förutsättningar.32 

Individer är i sin tur medlemmar i ett flertal formella och informella grupper som 

gör att kundens köpprocess tar en viss form. Individens beslutsprocess påverkas 

dividuella och gruppinfluenser. Individuella influenser speglas av 

hur konsumenten tror sig framstå ifall de köper en viss produkt. Gruppinfluenser speglas i sin 

har valt att använda 

att inte köpa ekologiska 

 
making process and its influencing factors”34 
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3.2 Köpbeslutsprocessen 

Köpbeslutsprocessen är ett sätt att förenkla verkligheten i form 

av en modell. Modellen illustrerar ett försök att rationalisera 

kundens beteende vilket ger en bild av hur kundens 

beslutsprocess tar form teoretiskt35. Under denna rubrik 

presenteras köpbeslutsprocessens olika steg var för sig. 

Figur 5 "Köpbeslutsprocessen" 

• Behovsidentifikation 

Det första steget i processen kallas för behovsidentifikation och uppstår när kunden har 

uppmärksammat att det är finns ett gap mellan nuvarande tillstånd och önskat tillstånd36. 

Behovet kan utgöras av såväl konkreta/fysiologiska, exempelvis hunger, som 

abstrakta/psykologiska behov, exempelvis ett känslotillstånd.37 När kunden har 

uppmärksammat gapet mellan det nuvarande och det önskade tillståndet triggas detta genom 

såväl interna som externa faktorer. De interna faktorerna hänförs till människans 

grundläggande behov så som hunger och törst medan de externa faktorerna avser faktorer i 

människans omgivning38. Kundens problemidentifikation hänger ihop med dennes köpmotiv 

vilket förklaras nedan.  

Figur 6: "Informativa motiv" 

Köpmotiv som grundar sig i informativa/funktionella behov strävar efter att uppfylla en 

önskan av att komma ifrån det nuvarande tillståndet39. Problemundanröjande och 

problemundvikande motiv innebär att kunden köper en produkt för att antingen åtgärda eller 

förebygga ett problem. Blandade känslor infinner sig då kunden upplever att en produkt har 

både positiva och negativa egenskaper men ändå väljer att konsumera produkten. Blandade 

känslor hänger ihop med den fjärde faktorn, ofullständig nöjdhet, vilken uppstår då 

konsumenten köper en ny produkt på grund av att den erbjuder förbättrade egenskaper i 

                                                 
35 Brassington, F & Pettitt, S (2005) s. 66 
36 Dahlén, M & Lange, F (2003) s. 28 
37 Paul Peter, J & Olson, J.C (2008) s. 167 
38 Kotler, P (2003) s.204 
39 Dahlén, M & Lange, F (2003) s. 28 
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jämförelse med den produkt som kunden vanligtvis konsumerar.40 Normal förbrukning 

infinner sig då en produkt tillfälligt är slut och måste fyllas på, till exempel mjölk.41   

Figur 7: "Transformativa motiv" 

Köpmotiv som grundar sig i transformativa/emotionella behov strävar efter att uppfylla en 

önskan om att komma till ett önskat tillstånd42. Sensorisk tillfredställelse innebär att kunden 

önskar uppnå sinnesstimuli genom att uppleva en viss känsla, exempelvis ett restaurangbesök. 

Köpmotiv med utgångspunkt ur en social acceptans ämnar uppfylla ett behov av att passa in i 

en social tillhörighet och kan exempelvis yttra sig genom att kunden köper en produkt som 

anses trendig av dennes omgivning. Intellektuell stimulans har utgångspunkten att 

tillfredställa ett behov av att utmana sitt eget tänkande, konsumenter som drivs av detta motiv 

har en önskan om att uttrycka sitt intellekt och sin skicklighet43.  

• Informationsökning 

Det går att urskilja två olika tillvägagångssätt vid informationssökning; intern sökning som 

innebär att kunden söker kunskap som är lagrat i minnet eller hos dess omgivning. I det fall 

tillräcklig information inte finns i minnet tillämpas extern informationsökning vilket innebär 

att individen aktivt söker information genom olika källor. Detta går även att hänföra till att 

kunden antingen genomför en aktiv eller passiv informationssökning. Vid lägre engagemang 

använder kunden passiv informationsinsamling vilket i vissa fall kan innebära att 

konsumenten helt hoppar över informationssökningsstadiet. Vid köp av större betydelse är 

köparen däremot mer aktiv i sitt informationssökande, detta innebär att kunden självmant 

söker information genom olika källor. Nedan följer exempel på olika källor:44  

• Personliga källor – Familj, vänner, bekanta 

• Kommersiella källor – Annonser, broschyrer, förpackningar 

• Publika källor – Tidningar, konsumentpaneler 

• Experimentella källor – Erfarenhet av produkten  

                                                 
40 Dahlén, M & Lange, F (2003) s. 31 
41 Ibid. s. 32 
42 Ibid. s.28 
43 Ibid. s. 32-33 
44 Kotler, P (2003) s. 204 
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Den källa som kunden tenderar att ha mest förtroende för är Word of Mouth, det vill säga de 

personliga källorna45. Kundens engagemang avgör informationssökandets omfattning, desto 

större engagemang hos kunden desto mer omfattande informationssökning46. Modellen nedan 

illustrerar konsumentens informationssökningsprocess beroende på kundens engagemang:  

 

 Figur 8: Egen bearbetning av "Köpbeslutsprocessens olika karaktärer”47   

• Utvärdering av information 

För att det optimala köpbeslutet skall kunna fattas måste potentiella lösningar utvärderas, 

kunden skapar därför en preferens mot vilken olika produkter matchas48. I praktiken sker ofta 

informationssökningsfasen simultant med utvärderingsfasen då kunden vartefter denna 

insamlar information växelvis utvärderar alternativen49. Fullständig information är inte möjlig 

att tillföras vilket gör att kunden inte fullt ut kan vara rationell i sitt beslutsfattande. Kunden är 

därmed begränsat rationell och fattar sitt beslut då denne upplever sig att ha uppnått tillräcklig 

informationsinsamling50. Dahlén & Lange beskriver två olika utvärderingar som kunden kan 

genomföra, utvärdering inom produktkategorier och utvärdering mellan produktkategorier. 

Fullständig lojalitet till ett specifikt varumärke är väldigt sällsynt, Dahlén & Lange menar att 

”de flesta konsumenter accepterar ett antal alternativ inom en produktkategori och byter 

mellan dem”.51 Kunden innehar således i sitt minne ett antal varumärken inom en specifik 

produktkategori som denne utvärderar. Utvärdering mellan produktkategorier sker istället då 

kunden ämnar uppfylla ett specifikt mål som är möjligt att tillfredställa genom köp av flera 

olika produkter. Detta beror på att kunden har ett generellt behov som går att lösa på flera 

olika sätt.52  

                                                 
45

 Dahlén, M & Lange, F (2003) s. 42 
46 Ibid.  s.35 
47 San Diego State University, (2008-11-05) 
48 C. Fill (2006) s.67 
49 Dahlén, M & Lange, F (2003) s.39 
50 Paul Peter, J & Olson, J.C (2008) s.168   
51 Dahlén, M & Lange, F (2003) s.43 
52 Ibid. s.45 
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• Beslut 

Det fjärde steget i köpprocessen kan ses som det minst komplexa stadiet. I detta skede handlar 

det om att genomföra den handling som uppkommit ur tidigare stadium. Två faktorer går dock 

att urskilja; var produkten ska köpas samt hur omfattande kundens planering är. 

I dagsläget kan konsumenter genomföra köp på ett flertal sätt, det vanligaste är dock 

fortfarande att uppsöka en butik. Vid utvärdering av butik går kunden tillväga på samma sätt 

som vid utvärdering av varumärken, det vill säga kunden har en uppsättning butiker som 

anses godkända, ökända och okända och matchar potentiella butiker mot sin preferens53  

Ett köp kan vara totalt planerat vilket innebär att kunden bestämt vilken produkt och vilket 

varumärke som skall köpas varpå valet av butik begränsas. Köpet kan även vara 

behovsplanerat vilket innebär att kunden är medveten om sitt behov men osäker på vilken 

produkt eller vilket varumärke som lämpar sig bäst, i detta fall finns ett flertal potentiella 

inköpsställen. Kunden kan även vara helt oplanerad i sitt beteende vilket yttrar sig genom 

impulsköp, valet av butik sker spontant utan hänsyn till valets konsekvenser.54    

• Efterköpsbeteende 

Köpbeslutsprocessen tar inte slut bara för att produkten är såld. När kunden har köpt en 

produkt kommer denne att uppleva någon form av nöjdhet eller missnöjdhet.55 

Lågengagemangsköp innebär en kortare utvärdering av köpet där kunden endast konstaterar 

ifall köpet tillfredställde behovet eller inte. Högengagemangsköp innebär istället att kunden 

genomgår en lång utvärdering av köpet.56 Om konsumenten blir nöjd med sitt köp är 

sannolikheten stor att denne kommer att göra ett återköp hos samma företag nästa gång ett 

liknande behov infinner sig dessutom tenderar denna kundtyp att tala gott om produkten inför 

sin referensgrupp.57 Kunder tenderar att i flertalet av fallen uppge att de är nöjda med sitt köp 

på grund av så kallad ”kognitiv konsistens” som innebär att kunden vill visa sin omgivning att 

hon tagit ett genomtänkt beslut. Detta går även att hänföra till begreppet ”synlig konsumtion” 

som innebär att kunder vill visa sin personlighet genom de produkter som de köper.58 

                                                 
53 Dahlén, M & Lange, F (2003) s.50  
54 Ibid. 
55 Kotler, P (2003) s.208 
56 Dahlén, M & Lange, F (2003) s.53 
57 Kotler, P (2003) s.208 
58 Dahlén, M & Lange, F (2003) s.52-53 
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Individuella influenser 
• Personlighet 

• Perception 

• Motivation 

• Attityd 

3.3 Influerande faktorer i köpbeslutsprocessen 
Konsumenten influeras av faktorer som går att hänföra till dess individ och gruppinfluenser, 

båda faktorerna gör att köpprocessen ter sig olika59. Vi kommer under detta kapitels 

avslutande rubriker redogöra dessa faktorer var för sig. 

3.3.1 Individuella influenser 

Personlighet innefattar i personlighetspsykologin, bland annat, 

strukturen i människors egenskaper och reaktionsmönster samt 

drivkrafterna bakom tänkande, handlingar, motiv- och 

attitydbildningar.60 En individs personlighetsdrag visar sig ofta i hur denne ser på sig själv och 

hur denne tror att andra ser honom/henne. Personlighet är också något som skiljer sig mellan 

olika länder då personlighet bland annat speglas av sådant som landskultur och annat specifikt 

för ett land. Kotler & Armstrong menar att beroende på var en person befinner sig i livscykeln 

har den också olika preferenser för exempelvis mat och fritidsintressen.61 

 
Perception är processen som visar hur människor väljer, organiserar och tolkar information 

för att få en meningsfull bild av världen.62 Företag underskattar ofta hur viktig en kunds 

perception om ett köp faktiskt är för ett företag och hur viktigt det är för företaget att förstå 

och kunna definiera dessa varierande uppfattningar. Det är även viktigt för företag att veta hur 

de ska hantera och förstå den skillnad som kan uppstå mellan en konsuments förväntningar, 

det vill säga de tankar konsumenten har innan ett köp, och de uppfattningar konsumenten har 

fått efter köpprocessen. Konsumenter som har låga förväntningar har en större grad av 

tillfredsställelse än de konsumenter som har höga krav förutsatt att båda får en normal 

service.63 Därav, om en konsument har en tillfredsställelse som ligger på en normal nivå eller 

högre är det mer troligt att denne är mer positiv i ett beslutsfattande än den som har en 

tillfredsställelse på en nivå under det normala.  

 
Motivation är de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika 

mål.64 Motivation är en energigivande kraft som ger ett beteende som kan tillfredsställa ett 

behov. Behov är någonting hierarkiskt, en människa har behov inom olika kategorier. När en 
                                                 
59 Brassington, F & Pettitt, S (2005) s.67 
60 Lind Nilsson, I & Gustafsson, L (2006) s.100 
61 Kotler, P & Armstrong, G (2008) s. 139 
62 Nyberg, E & Sjöstrand, A 
63 Donaldson, B & O’Toole, T (2001) s.153 
64 Nationalencyklopedin (2008-11-09) 
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Gruppinfluenser 
• Social klass 

• Kultur/subkultur 

• Referensgrupp 

• Familj 

människa tillfredsställt ett behov ur en viss kategori söker den genast nya behov att 

tillfredställa. När ett fysiologiskt behov har blivit tillfredsställt söker man sig till andra behov, 

exempelvis behovet av kärlek och vänskap.65 De flesta behov är inte starka nog att motivera 

en person att komma dit denne vill. Motivation uppstår alltså inte förrän de grundläggande 

behoven först är tillfredställda och det är först när personen har blivit motiverad som denne är 

redo för att handla.66  

 
Attityder är någonting som formas av värderingar och tilltron av hur något är och formas 

innan individen bestämmer sig för att prova en viss vara eller tjänst. Det är ett förhållningssätt 

där det går att visa sin inställning till något. En attityd är en varaktig inställning som har 

byggts upp genom erfarenheter och kommer till uttryck i att man är för eller emot något.67 

Därför är det av betydelse att ett företag har gett ut positiva signaler om deras varor eller 

tjänster som då mer troligt resulterar i att köparen får en positiv attityd till företagets varor 

eller tjänster. 

3.3.2 Gruppinfluenser 

Sociala klasser skiljer sig ofta från den egna familjens till stadens 

eller landets sociala klasser. Det handlar bland annat om människor 

som delar samma värderingar, intressen och beteenden. Andra 

avgörande faktorer för dessa sociala klasser är yrke, inkomst och utbildning. Dessa sociala 

klasser är grunden till att kunna nå ut viss information om varor och tjänster till rätt klass. 

Med det menat finns det exemplifierat att höginkomsttagare får information från företag som 

handlar om dyra bilar och finansiella investeringar medan låginkomsttagarna får information 

om sportprodukter och skvallertidningar.68 Det gäller för företag att hitta just sin målgrupp 

och för dem kunna tala om vad företaget har att erbjuda. Genom att veta om skillnader mellan 

sociala klasser kan det underlätta för företagen i deras marknadsföring och försäljning 

eftersom de vet att det är mer troligt att just den sociala klass de har riktat in sig på kan köpa 

och förhoppnings även är mer intresserade av deras varor eller tjänster. 

 

                                                 
65 San Diego State University (2008-11-09) 
66 Nyberg, E & Sjöstrand, A  
67 Nationalencyklopedin (2008-11-08) 
68 San Diego State University (2008-11-07 ) 
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Kultur refererar till en mängd värderingar och attityder som är accepterade av en homogen 

folkgrupp som kommer föras vidare till generationen efter dem.

vara allt från en familjär typ, en så kallad familjekultur, till något som finns på ett företag

företagskultur. De Mooij skriver

skulle finnas en samhällskultur skulle människor ha svårt att fungera tillsammans då 

människan ofta är beroende av de kontrollmekanismer som en kultur medför till deras 

beteende.70 Det finns också något som kall

handlingsmönster som tillhör en viss grupp inom en större samhällelig enhet, exempelvis 

yrkeskulturer, ungdomskulturer, etniska kulturer eller regionalkulturer.

hur pengar spenderas inom de olika subkulturerna. Konsumenter i en högre klasstillhörighet 

är ofta mer hälsomedvetna med vad de äter jämfört med de som tillhör

istället äter mer sötsaker. Detta fenomen tros bero på att ju högre klasshörighet, ju bättre 

ekonomi som ger bättre förutsättningar till införskaffandet av sund mat.

 
Referensgrupper är olika typer av formella eller informella grupper

tillhör eller vill/inte vill tillhöra. Figuren nedan illustrerar detta:

Figur 9: "Olika referensgrupper"73 

Ovan nämnda referensgrupper skapar preferenser som kunden antingen är medveten eller 

omedveten om. Dessa preferenser använder kunden då den står inför ett köp, vid köp av 

produkt kommer kunden att antingen medvetet eller omedvetet avgöra ifall 

                                                 
69 San Diego State University (2008-
70 De Mooij, M (2003) s. 199 
71 Nationalencyklopedin (2008-11-09)
72 Ericsson, L & Kihlström, A (2008
73 Brassington, F & Pettitt, S (2005) s. 87
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refererar till en mängd värderingar och attityder som är accepterade av en homogen 

folkgrupp som kommer föras vidare till generationen efter dem.69 Denna typ av kultur kan 

r typ, en så kallad familjekultur, till något som finns på ett företag

företagskultur. De Mooij skriver att kultur är det som för ihop grupper och att om det inte 

skulle finnas en samhällskultur skulle människor ha svårt att fungera tillsammans då 

an ofta är beroende av de kontrollmekanismer som en kultur medför till deras 

Det finns också något som kallas subkulturer. En subkultur är ett

handlingsmönster som tillhör en viss grupp inom en större samhällelig enhet, exempelvis 

yrkeskulturer, ungdomskulturer, etniska kulturer eller regionalkulturer.71 Det finns skillnader i 

hur pengar spenderas inom de olika subkulturerna. Konsumenter i en högre klasstillhörighet 

är ofta mer hälsomedvetna med vad de äter jämfört med de som tillhör 

istället äter mer sötsaker. Detta fenomen tros bero på att ju högre klasshörighet, ju bättre 

ekonomi som ger bättre förutsättningar till införskaffandet av sund mat.72 

är olika typer av formella eller informella grupper vilka 

vill/inte vill tillhöra. Figuren nedan illustrerar detta:  

Ovan nämnda referensgrupper skapar preferenser som kunden antingen är medveten eller 

omedveten om. Dessa preferenser använder kunden då den står inför ett köp, vid köp av 

kommer kunden att antingen medvetet eller omedvetet avgöra ifall 

 
-11-09) 

09) 
2008) 

Brassington, F & Pettitt, S (2005) s. 87-88 

• Grupp som individen i nuläget tillhör.

• Grupp som individen önskar tillhöra.

• Grupp som individen varken vill tillhöra 

eller associeras med.

 

refererar till en mängd värderingar och attityder som är accepterade av en homogen 

Denna typ av kultur kan 

r typ, en så kallad familjekultur, till något som finns på ett företag, 

att kultur är det som för ihop grupper och att om det inte 

skulle finnas en samhällskultur skulle människor ha svårt att fungera tillsammans då 

an ofta är beroende av de kontrollmekanismer som en kultur medför till deras 

. En subkultur är ett idé- och 

handlingsmönster som tillhör en viss grupp inom en större samhällelig enhet, exempelvis 

Det finns skillnader i 

hur pengar spenderas inom de olika subkulturerna. Konsumenter i en högre klasstillhörighet 

 en lägre klass som 

istället äter mer sötsaker. Detta fenomen tros bero på att ju högre klasshörighet, ju bättre 

vilka individen antingen 

 

Ovan nämnda referensgrupper skapar preferenser som kunden antingen är medveten eller 

omedveten om. Dessa preferenser använder kunden då den står inför ett köp, vid köp av en 

kommer kunden att antingen medvetet eller omedvetet avgöra ifall produkten är 

Grupp som individen i nuläget tillhör.

Grupp som individen önskar tillhöra.

Grupp som individen varken vill tillhöra 
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accepterad av dess medlemsgrupp

tillhörighet i den aspirerande referensgruppen. I

tillhörighet i den grupp kunden inte vill associeras med, genomförs 
 

Familjen påverkar konsumenten vid ett beslutstagande 

”konsumentsocialisering”, familj

”konsumentsocialisering” är den process där människan 

nödvändiga förmågor, kunskaper och attityder för att fungera som konsumenter. Den andra, 

familjelivscykeln, menar att varje fas i livet har identifierbara köpbeteenden från ung och 

singel till gammal och gift. Slutligen menar 

två olika beslutsfattande former. Antingen är det den ena partnern i ett förhållande som 

bestämmer eller så tas ett beslut gemensamt mellan båda partners.

beskriver familjen som en besl

familjemedlemmars inverkan. Olika familjemedlemmar kan anta olika roller beroende på

vilket köp familjen står inför. E

eller upplysa övriga familjemedlemmar om ett intressant varumärke. En familjemedlem kan 

ha rollen som beslutfattare och utföra det faktiska köpet men styras av bakomli

influenser.76 

                                                 
74 Brassington, F & Pettitt, S (2005) s.87
75 San Diego State University (2008-
76 Brassington, F & Pettitt, S (2005) s.88
77 Ibid. s.90 
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accepterad av dess medlemsgrupp, det är även möjligt att produkten ger möjlighet till en 

tillhörighet i den aspirerande referensgruppen. I det fall produkten 

den grupp kunden inte vill associeras med, genomförs troligtvis inte ett köp.

påverkar konsumenten vid ett beslutstagande vilket sker

”, familjelivscykeln samt familjens beslutsfattande. Den förstnämnda, 

” är den process där människan genom socialisering tar till sig

nödvändiga förmågor, kunskaper och attityder för att fungera som konsumenter. Den andra, 

familjelivscykeln, menar att varje fas i livet har identifierbara köpbeteenden från ung och 

singel till gammal och gift. Slutligen menar begreppet familjens beslutsfattande att det finns 

två olika beslutsfattande former. Antingen är det den ena partnern i ett förhållande som 

bestämmer eller så tas ett beslut gemensamt mellan båda partners.75 Brassington och Pettitt 

beskriver familjen som en beslutsfattande enhet där beslutet tas gemensamt på

familjemedlemmars inverkan. Olika familjemedlemmar kan anta olika roller beroende på

vilket köp familjen står inför. En familjemedlem kan exempelvis påpeka att mjölken är slut 

iga familjemedlemmar om ett intressant varumärke. En familjemedlem kan 

ha rollen som beslutfattare och utföra det faktiska köpet men styras av bakomli

Figur 10: "The family as a decision

 
Brassington, F & Pettitt, S (2005) s.87-88 

-11-09) 
Brassington, F & Pettitt, S (2005) s.88 

Influencer

Decider

 

ger möjlighet till en 

 signalerar om en 

troligtvis inte ett köp.74  

vilket sker genom 

livscykeln samt familjens beslutsfattande. Den förstnämnda, 

alisering tar till sig de 

nödvändiga förmågor, kunskaper och attityder för att fungera som konsumenter. Den andra, 

familjelivscykeln, menar att varje fas i livet har identifierbara köpbeteenden från ung och 

familjens beslutsfattande att det finns 

två olika beslutsfattande former. Antingen är det den ena partnern i ett förhållande som 

Brassington och Pettitt 

utsfattande enhet där beslutet tas gemensamt på grund av olika 

familjemedlemmars inverkan. Olika familjemedlemmar kan anta olika roller beroende på 

n familjemedlem kan exempelvis påpeka att mjölken är slut 

iga familjemedlemmar om ett intressant varumärke. En familjemedlem kan 

ha rollen som beslutfattare och utföra det faktiska köpet men styras av bakomliggande 

"The family as a decision-making unit"77  
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4 Empiri 
 

Vi har valt att utföra en kvantitativ enkätundersökning med en geografisk avgränsning till 

Eskilstuna och Västerås. Målgruppen består av såväl män som kvinnor i tre olika 

åldersgrupper från 18 år och uppåt. Enkäten är av standardiserad och strukturerad karaktär 

dels för att underlätta insamlingsprocessen men även för att säkerställa att respondenterna 

uppfattar frågorna på samma sätt. Enkäten är kopplad till teorier kring köpbeslutsprocessen 

och dess individuella influenser samt gruppinfluenser. Svaren sammanställs i stapeldiagram 

för att visualisera betydande reslutat av undersökningen.  
 

4.1 Val av undersökningsform 

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ karaktär på vår undersökning. Genom att använda 

oss av en kvantitativ karaktär kan vi mäta mängd, antal och frekvens i form av siffror. Detta 

innebär att vi kan kvantifiera ett generellt beteende och mäta samt analysera resultatet 

objektivt och statistiskt. En kvantitativ undersökning lämpar sig bäst att använda i det fall 

undersökaren har en del praktisk marknadskunskap och vill testa en eller flera teorier.  

4.2 Undersökningens målgrupp 

Vår undersökning har som syfte att kartlägga vad det är som influerar kunder till att inte köpa 

ekologiska livsmedel. Vi har valt att undersöka både konsumenter som väljer att köpa 

ekologiskt livsmedel samt de som väljer att inte göra det. Vår målgrupp är alltså konsumenter 

i livsmedelhandeln. Varför vi väljer att undersöka både de som köper och de som inte köper 

ekologiskt livsmedel är för att kunna dra paralleller och hitta avvikelser i dessa 

konsumentgruppers beteenden och på så sätt förstå och kartlägga beteendet hos de som inte 

konsumerar ekologiskt. Vi har för avsikt att undersöka båda könen i åldrarna 18 år och uppåt. 

Vi önskar hitta respondenter från olika sociala klasser och diverse grupptillhörigheter. Vi vill 

även finna konsumenter med olikartade levnadssituationer, civilstatus och 

familjeförhållanden. Under föreläsningen med konsumentföreningen framgick en 

medlemsundersökning som visade att den ”typiska kunden” för ekologiskt livsmedel är en 

kvinna i åldern 35-40 år som lever i en storstad. Detta styrks ytterligare när vi sedan läser att 

”Bilden av den ekologiska konsumenten är sammansatt men det finns mycket som tyder på att 

hon är en kvinna”78 i en studie genomförd av Lena Ekelund, docent samt trädgårdsekonom 

vid institutionen för växtvetenskap på Sveriges Lantbruks Universitet. Då männen utgör den 

                                                 
78 Lena Ekelund, (2003) s. 26 
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mest presumtiva målgruppen skulle en förståelse för deras inköpsbeteende göra det möjligt att 

anpassa försäljningsstrategin till konsumenten och därigenom öka försäljningen av de 

ekologiska livsmedlen. Genom att undersöka båda könen kan vi dock uppmärksamma 

eventuella skillnader mellan målgrupperna.  

4.3 Urval 

Vi har valt att använda oss av ett icke-sannolikhetsurval som innebär att chansen för att en 

respondent ska medverka i undersökningen inte går att förutspå. Insamlingsprocessen sker 

genom påstana urval som innebär att vi placerar oss i ett område där sannolikheten för att 

målpopulationen befinner sig är stor. Då målet med vår undersökning är att få in så många 

ifyllda enkäter som möjligt under den angivna tidsramen har vi valt att utföra ett 

bekvämlighetsurval som innebär att alla respondenter som har möjlighet att delta i 

undersökningen tillfrågas. Vi tar dock hänsyn till det som benämns som ”ett subjektivt urval” 

då undersökaren väljer respondenter som anses lättare att tillfråga än andra, detta undviks 

genom att vi på förhand väljer att tillfråga varannan kund som passerar undersökaren. Genom 

att genomföra vår undersökning på flera olika veckodagar kan vi även öka sannolikheten för 

att vi tillfrågar olika typer av konsumenter vilket bidrar till att representativiteten ökar. För att 

uppnå en spridning av respondenter med olika kön och ålder används ett kvoturval där vi 

tillfrågar respondenter till dess att våra kvotgrupper fyllts.79 Christensen et. al. menar att antal 

respondenter i en undersökning som innehåller undergrupper bör bestå av minst 50 

respondenter80. Vår gruppering av respondenter är uppdelade i män och kvinnor i tre olika 

åldersintervaller. Detta medför att vår undersökning bör bestå av minst 300 respondenter 

indelat i 150 respondenter från vardera kön där 50 respondenter är från respektive 

åldersgrupp. Nedan presenteras en figur över urvalets undergrupper: 

 
Figur 11: "Urvalets undergrupper" 

                                                 
79

 Christensen, L et. al. (2001) s.129-133 
80

 Ibid. s.121 
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4.4 Standardisering och struktur

Med standardisering menas att enkäten är utformad på ett sätt som möjligg

som är så lika som möjligt för respondenterna.

styra respondentens svar.81 Vi har strukturerat vår undersökning genom att respondentens svar 

förbestämts genom bestämda svarsalternativ, unders

frågorna är formulerade på samma sätt samt presenteras i samma ordning till samtliga 

respondenter. Genom att använda oss av en standardiserad och strukturerad enkät är 

sannolikheten högre att samtliga respondenter uppfatt

enkäten blir lättare att administrera, mata in data och analysera.

4.5 Frågekonstruktion 

Frågorna är konstruerade enligt olika påståenden som respondenten får ta ställning till i en 

skala mellan 1-7. Det lägsta värdet innebär att respondenten inte instämmer alls i påståendet 

medan det högsta värdet innebär att respondenten instämmer helt. De r

saknar uppfattning kryssar i alternativet ”Vet ej”. 

4.6 Operationalisering av enkät

Inledningsvis ställer vi frågor om respondentens kön och ålder, detta för att kunna dra 

paralleller i vår analys mellan olika livssituationer. Den inledand

utreda hur respondenten ställer sig till miljöfrågor i allmänhet samt kartlägga respondentens 

köpprocess vid köp av livsmedel.

undersöka ifall det finns ett samband me

dess val att konsumera ekologiska livsmedel

till för att ge undersökningen en spridning mellan respondenter med olika social tillhörighet.

 

 
                                                 
81 Christensen, L et. al. (2001) s.136
82 Ibid. s.146 

Fråga 1-3

Fråga 4-8
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och strukturering 

Med standardisering menas att enkäten är utformad på ett sätt som möjligg

som möjligt för respondenterna. Strukturering innebär undersökarens sätt att 

Vi har strukturerat vår undersökning genom att respondentens svar 

förbestämts genom bestämda svarsalternativ, undersökningen är även standardiserad då 

frågorna är formulerade på samma sätt samt presenteras i samma ordning till samtliga 

respondenter. Genom att använda oss av en standardiserad och strukturerad enkät är 

sannolikheten högre att samtliga respondenter uppfattar frågorna på samma sätt samt att 

enkäten blir lättare att administrera, mata in data och analysera.82  

Frågorna är konstruerade enligt olika påståenden som respondenten får ta ställning till i en 

7. Det lägsta värdet innebär att respondenten inte instämmer alls i påståendet 

medan det högsta värdet innebär att respondenten instämmer helt. De r

saknar uppfattning kryssar i alternativet ”Vet ej”.  

av enkät 

Inledningsvis ställer vi frågor om respondentens kön och ålder, detta för att kunna dra 

paralleller i vår analys mellan olika livssituationer. Den inledande delen har till syfte att 

utreda hur respondenten ställer sig till miljöfrågor i allmänhet samt kartlägga respondentens 

köpprocess vid köp av livsmedel. Denna del har till syfte att inleda respondenten i ämnet samt 

undersöka ifall det finns ett samband mellan hur konsumenten ställer sig till miljöfrågor och 

dess val att konsumera ekologiska livsmedel eller inte. Frågan angående akademisk examen är 

till för att ge undersökningen en spridning mellan respondenter med olika social tillhörighet.

 
) s.136 

• Avser mäta hur respondenten ställer sig till 
miljöfrågor i allmänhet

• Avser beskriva respondentens allmänna 
köpprocess vid köp av livsmedel

 

Med standardisering menas att enkäten är utformad på ett sätt som möjliggör en svarssituation 

trukturering innebär undersökarens sätt att 

Vi har strukturerat vår undersökning genom att respondentens svar 

ökningen är även standardiserad då 

frågorna är formulerade på samma sätt samt presenteras i samma ordning till samtliga 

respondenter. Genom att använda oss av en standardiserad och strukturerad enkät är 

ar frågorna på samma sätt samt att 

Frågorna är konstruerade enligt olika påståenden som respondenten får ta ställning till i en 

7. Det lägsta värdet innebär att respondenten inte instämmer alls i påståendet 

medan det högsta värdet innebär att respondenten instämmer helt. De respondenter som 

Inledningsvis ställer vi frågor om respondentens kön och ålder, detta för att kunna dra 

e delen har till syfte att 

utreda hur respondenten ställer sig till miljöfrågor i allmänhet samt kartlägga respondentens 

har till syfte att inleda respondenten i ämnet samt 

llan hur konsumenten ställer sig till miljöfrågor och 

Frågan angående akademisk examen är 

till för att ge undersökningen en spridning mellan respondenter med olika social tillhörighet.  

 

Avser mäta hur respondenten ställer sig till 

Avser beskriva respondentens allmänna 
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Del 1 

Enkätens inledande frågor följs av 

individuella influenser utifrån faktorerna

Fråga 9 – Personlighet:  

”Det är möjligt att bedöma en persons livsstil 

Personlighet innefattar strukturen i människors egenskaper och reaktionsmönster samt 

drivkrafterna bakom tänkande, handlingar, motiv

personlighetsdrag visar sig bland annat genom hur denn

andra ser honom/henne84. Denna fråga 

livsmedlen i dennes kundvagn speglar dennes personlighet. 

ickeköp av ekologiska livsmedel kan ber

”speciell” person. 

Fråga 10 – Perception:  

”Det är en viss typ av människa som köper ekologiska livsmedel

Vår teori menar att perception handlar om att konsumenten har varierade uppfattningar 

det är en process som visar hur människor väljer, organiserar och tolkar information för att få 

en meningsfull bild av verkligheten

respondenten uppfattar att det är en viss typ av människa som köper ekolo

Det är av intresse att utreda ifall de som inte köper ekologiskt har en 

mot de som gör det.   

                                                 
83

 Lind Nilsson, I & Gustafsson, L (2006) s. 100
84 Kotler, P & Armstrong, G (2008) s. 139
85 Nyberg, E & Sjöstrand, A 
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s inledande frågor följs av två delar där den första ämnar undersöka respondentens 

a influenser utifrån faktorerna personlighet, perception, motivation och attityd. 

Det är möjligt att bedöma en persons livsstil genom innehållet i kundvagnen

Personlighet innefattar strukturen i människors egenskaper och reaktionsmönster samt 

drivkrafterna bakom tänkande, handlingar, motiv- och attitydbildningar.

personlighetsdrag visar sig bland annat genom hur denne ser sig själv samt hur denne tror att 

Denna fråga avser därför att utreda huruvida respondenten anser att 

livsmedlen i dennes kundvagn speglar dennes personlighet. Frågan utreder även om

ickeköp av ekologiska livsmedel kan bero på att respondenten är rädd för att klassas som en 

Det är en viss typ av människa som köper ekologiska livsmedel” 

Vår teori menar att perception handlar om att konsumenten har varierade uppfattningar 

t är en process som visar hur människor väljer, organiserar och tolkar information för att få 

en meningsfull bild av verkligheten85. Syftet med denna fråga är att utreda 

respondenten uppfattar att det är en viss typ av människa som köper ekolo

Det är av intresse att utreda ifall de som inte köper ekologiskt har en förutfattad 

 
Lind Nilsson, I & Gustafsson, L (2006) s. 100 
Kotler, P & Armstrong, G (2008) s. 139 

Individuella 
influenser

Perception
Fråga 10

Motivation
Fråga 11

Attityd Fråga 

12

 

två delar där den första ämnar undersöka respondentens 

personlighet, perception, motivation och attityd.  

 

genom innehållet i kundvagnen”  

Personlighet innefattar strukturen i människors egenskaper och reaktionsmönster samt 

och attitydbildningar.83 En individs 

e ser sig själv samt hur denne tror att 

att utreda huruvida respondenten anser att 

Frågan utreder även om ett 

o på att respondenten är rädd för att klassas som en 

Vår teori menar att perception handlar om att konsumenten har varierade uppfattningar och att 

t är en process som visar hur människor väljer, organiserar och tolkar information för att få 

Syftet med denna fråga är att utreda i vilken grad 

respondenten uppfattar att det är en viss typ av människa som köper ekologiska livsmedel. 

förutfattad inställning 

Fråga 
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Fråga 11 – Motivation: 

 ”Om/när jag handlar ekologiskt känner jag mig som en bra människa” 

Motivation är de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika 

mål. Motivation är en energigivande kraft som ger ett beteende som kan tillfredställa ett 

behov.86 Syftet med frågan är att utreda ifall känslan av att känna sig som en bra människa är 

en tillräckligt energigivande kraft för att motivera konsumenten till att handla ekologiska 

livsmedel. Det är möjligt att köp av ekologiska livsmedel kan leda till en negativ känsla hos 

konsumenten och därmed fungera som en energigivande kraft till att inte köpa ekologiska 

livsmedel.    

Fråga 12 – Attityd:  

”Ekologiska och ”vanliga” livsmedel är egentligen samma sak, det enda som skiljer är priset” 

Attityder är någonting som formas av värderingar och tilltron av hur något är och formas 

innan individen bestämmer sig för att prova en viss vara eller tjänst. En attityd är en varaktig 

inställning som kommer till uttryck genom att man är för eller emot något.87 Syftet med denna 

fråga är att undersöka respondentens tilltro till ekologiska livsmedel samt utreda ifall kunden 

har en negativ attityd till ekologiska livsmedel. 

  

                                                 
86

 Nationalencyklopedin (2008-11-09) 
87 Ibid. (2008-11-08) 
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Del 2 

Undersökningens andra del avser undersöka respondentens gruppinfluenser vilket mäts utifrån 

faktorerna social klass, kultur/subkultur, referensgrupp och familj.

Fråga 13 - Social klass:  

”Genom att handla ekologiskt framstår jag som en trendig människa

Sociala klasser handlar om människor som delar samma värderingar, intressen och 

beteenden88. Ovanstående fråga syftar till att utreda i vilken grad ekologiska livsm

trendigt av respondentens sociala klasstillhörighet

motiveras till köp av ekologiska livsmedel på grund av att det anses trend

grupptillhörighet.  

Fråga 14 - Kultur/subkultur: 

”Jag upplever att många i min omgivning köper ekologiska livsmedel

Kultur refererar till en mängd värderingar och attityder som är accepterade av en homogen 

folkgrupp89. En subkultur är ett idé

inom en samhällelig enhet.90 Denna fråga 

att köpa ekologiska livsmedel av respondentens kultur

en omedveten påverkan. 

 

 

                                                 
88

 San Diego State University (2008-
89 Ibid. 
90 Nationalencyklopedin (2008-11-09)
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Undersökningens andra del avser undersöka respondentens gruppinfluenser vilket mäts utifrån 

faktorerna social klass, kultur/subkultur, referensgrupp och familj. 

Genom att handla ekologiskt framstår jag som en trendig människa” 

Sociala klasser handlar om människor som delar samma värderingar, intressen och 

Ovanstående fråga syftar till att utreda i vilken grad ekologiska livsm

trendigt av respondentens sociala klasstillhörighet, det vill säga ifall kunden kan tänkas 

motiveras till köp av ekologiska livsmedel på grund av att det anses trend

Kultur/subkultur:   

många i min omgivning köper ekologiska livsmedel” 

Kultur refererar till en mängd värderingar och attityder som är accepterade av en homogen 

. En subkultur är ett idé- och handlingsmönster som tillhör en tillhör en viss grupp 

Denna fråga syftar till att undersöka ifall det anses som vanligt 

att köpa ekologiska livsmedel av respondentens kulturtillhörighet samt ifall detta kan leda till 

 
-11-09) 

09) 

Grupp 
influenser

Kultur/subkultur

Fråga 14

Referensgrupp

Fråga 15

Familj

Fråga 16

 

Undersökningens andra del avser undersöka respondentens gruppinfluenser vilket mäts utifrån 

 

Sociala klasser handlar om människor som delar samma värderingar, intressen och 

Ovanstående fråga syftar till att utreda i vilken grad ekologiska livsmedel anses 

et vill säga ifall kunden kan tänkas 

motiveras till köp av ekologiska livsmedel på grund av att det anses trendigt av dess 

Kultur refererar till en mängd värderingar och attityder som är accepterade av en homogen 

och handlingsmönster som tillhör en tillhör en viss grupp 

syftar till att undersöka ifall det anses som vanligt 

samt ifall detta kan leda till 

Familj

Fråga 16
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Fråga 15 – Referensgrupp:  

”Jag vill uppfattas som en ekologiskt medveten människa av min omgivning” 

Referensgrupper är olika typer av formella eller informella grupper vilka individen antingen 

tillhör eller vill/inte vill tillhöra91. Syftet med denna fråga är att undersöka om respondenten 

gör ekologiska livsmedelsköp för att kunna tillhöra eller inte tillhöra en speciell 

referensgrupp. 

Fråga 16 – Familj:  

”Min familj reagerar positivt ifall jag kommer hem från butiken med ekologiska livsmedel” 

Brassington & Pettitt beskriver familjen som en beslutsfattande enhet där beslut tas 

gemensamt på grund av olika familjemedlemmars inverkan. Vidare kan en familjemedlem 

anta rollen som beslutsfattare och utföra det faktiska köpet men styras av bakomliggande 

influenser.92 Syftet med denna fråga är att utreda i vilken grad konsumenten påverkas av 

gruppinfluenser från familjen gällande köp av ekologiska livsmedel. 

4.7 Datainsamling 

För att nå respondenter med olika karaktäristika ägde undersökningen rum på olika 

veckodagar och tider på dygnet. Detta eftersom vi anser att det kan tänkas vara olika typer av 

kunder som handlar på olika tider i veckan. Genom att utföra undersökningen såväl centralt 

inne i städerna Västerås och Eskilstuna samt ute på storköpsområdena Hälla och Tuna Park 

önskade vi nå kunder som väljer att handla inne i city och utanför stadskärnan. Anledningen 

till att vi genomförde undersökningen såväl inne i stadskärnan som utanför var för att öka 

sannolikheten att såväl singelhushåll som familjer deltog i undersökningen och därigenom öka 

representativiteten i vår målpopulation. De totalt 300 enkäterna delades ut i lika stor 

utsträckning vid de olika undersökningsområdena vilket innebar att 75 stycken enkäter 

delades ut på respektive område. Nedan följer en tabell över datainsamlingsprocessen:    

Datum: Var: Tid: Antal enkäter: 
Måndag 24/11/08 Hälla 10:00– 14:00 75 st. 

Tisdag 25/11/08 Västerås Centrum 10:00 – 14:00 75 st. 

Onsdag FM 26/11/08 Tuna Park 10:00 – 13:00 75 st. 

Onsdag EM 26/11/08 Eskilstuna Centrum 14:30 – 17:00 75 st. 

Tabell 2 ”Datainsamlingsprocessen” 

                                                 
91 Brassington, F & Pettitt, S (2005) s. 87-88 
92

 Ibid. s. 90 
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4.8 Testundersökning 

Vi har valt att strukturera vår testundersökning på det sätt vi ansåg vara både relevant och 

troligen även mest effektivt för oss. Vi befann oss på Mälardalens högskola i Västerås under 

en vardagsförmiddag. Varför vi valde att inte stå på morgonen och testa vår undersökning var 

att vi ansåg att många av de som är i skolan vid den tidpunkten är det på grund av att de har 

en morgonföreläsning eller något annat möte de känner sig stressade av. Genom att stå på 

förmiddagen ansåg vi det var mer sannolikt att våra testrespondenter kunde ge enkäterna mer 

tid till granskning, vilket medför att vi får bättre kritik till vad vi eventuellt behövde förbättra 

med enkäten. För att testa undersökningen på samtliga kvotgrupper delades undersökningen 

ut till både män och kvinnor i olika åldrar samt både studenter som lärare under denna testfas. 

Vi begränsade antalet testundersökningar till femton stycken för att inte låta denna del bli för 

omfattande. 

4.9 Sammanställning av information 

Visualisering av undersökningens väsentliga resultat är av stor vikt för att göra 

undersökningens resultat användbart. Visualisering innebär att undersökningens resultat 

struktureras till kortfattade mönster och kan exempelvis presenteras i form av matriser, 

tabeller eller diagram.93 Vi har valt att sammanställa undersökningens betydande resultat och 

presentera dessa med hjälp av stapeldiagram. Detta tydliggör mönster i respondenternas svar 

samt underlättar att synliggöra kopplingar mellan olika frågeställningar. Undersökningens 

rådata presenteras i bilaga 4, väsentligt reslutat presenteras under rubriken ”5 Resultat”. 

4.9.1 Bortfall 

Undersökningens målsättning var att fylla sex kvotgrupper med respektive 50 respondenter 

och uppnå ett totalt antal respondenter om 300 stycken. Efter undersökningens genomförande 

var denna målsättning uppfylld vilket innebär att undersökningen saknar bortfall. Det är dock 

svårt att fastställa med precision huruvida samtliga potentiella respondenter gavs likvärdig 

möjlighet att medverka i undersökningen. Detta på grund av att vissa personer av praktiska 

skäl var svårare att tillfråga än andra då det vid ett par tillfällen exempelvis förekom att 

stressade människor ökade gångtakten och/eller pratade i mobiltelefon. Det är därmed 

tänkbart att vissa människor avsiktligt undvek att ges en chans att medverka i 

undersökningen. Viktigt att komma ihåg är dock att detta beteende inte nödvändigtvis behöver 

indikera att respondenten har en negativ inställning till ekologiskt livsmedel utan de kan 

                                                 
93 Christensen et al. (2001) s. 303 
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tänkas välja avstå på grund av andra skäl. Undersökningen ägde exempelvis rum under 

löningsperioden samt under den period som i folkmun benämns som ”julstressen”.  

4.9.2 Metodkritik 

Vi har som avsikt att beskriva en generell bild varpå en kvantitativ undersökning är att 

föredra. Med svar från 300 respondenter bör det tämligen ge en rättvisande bild över vår 

målgrupps generella beteende. Det är även viktigt att ha i åtanke var vi fysiskt placerade oss 

vid tillfället då vi delade ut enkäterna. Det är möjligt att undersökningen hade blivit 

missvisande i det fall vi hade stått direkt utanför entrén till exempelvis en Coop- eller ICA-

butik. Detta undveks genom att vi placerade oss på en neutral plats utan direkt anknytning till 

någon speciell livsmedelskedja. En kritik kan riktas till hur definitionen av den ekologiska 

konsumenten uppfattas av de olika respondenterna, det är möjligt att vissa respondenter inte 

anser sig ha för vana att köpa ekologiska livsmedel trots att vi gör det.  
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5 Resultat 
 

I detta kapitel presenteras de väsentliga resultat som vår kvantitativa undersökning 

genererat, dessa redovisas med hjälp av stapeldiagram. Svarsalternativ 1 innebär att 

respondenten inte instämmer medan svarsalternativ 7 innebär att de instämmer helt. 
 

5.1 Beskrivning av respondenter: 
Undersökningen bygger på svar från 300 respondenter med 150 stycken från respektive kön 

indelat i tre ålderskategorier. I figuren nedan presenteras fördelningen av huruvida 

respondenten har för vana att köpa ekologiska livsmedel eller inte. 

 

Kommentar: 

Av de totalt 300 tillfrågade svarade 108 stycken ”Ja” på frågan varav 64 stycken utgjordes av 

kvinnor och 44 stycken av män. Resterande 192 respondenter uppgav att de inte hade för vana 

att köpa ekologiska livsmedel, i detta svarsalternativ utgjordes 86 stycken av kvinnor och 106 

stycken av män. 118 av de 300 tillfrågade uppgav att de hade en examen från ett akademiskt 

lärosäte varav 64 utgjordes av män och 54 av kvinnor. Av de 118 respondenter med en 

examen uppgav 66 stycken att de hade som vana att köpa ekologiska livsmedel. 

Könsfördelningen i denna aspekt var relativt jämt fördelat, 32 män med examen uppgav att de 

har för vana att köpa ekologiska livsmedel medan 34 kvinnor uppgav detsamma. Förhållandet 

mellan examen och vana presenteras i diagrammet nedan.   
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5.2 Väsentliga resultat ur den allmänna delen (fråga 1-8) 

Nedan presenteras väsentliga resultat ur vår inledande del som behandlade hur respondenten 

ställer sig till miljöfrågor i allmänhet och hur deras köpprocess ser ut. 

 

Kommentar: 

På fråga 1 om huruvida respondenterna har för vana att källsortera sitt avfall uppgav 65 % att 

de gör det, det vill säga att svaren höll sig inom alternativen 5-7. Av de 65 % som källsorterar 

utgjordes 26 % av män och 39 % av kvinnor. Fråga 5 angående huruvida respondenterna 

handlar utifrån en inköpslista visade att 60 % höll sig inom ställningstagandet 5-7. Av dessa 

utgjordes 26 % av män och 34 % av kvinnor.  

 

Kommentar: 

På fråga 7 angående respondentens vana att läsa de informationsblad som storköpskedjorna 

skickar hem svarade 56 % inom det lägre ställningstagandet 1-3. Av dessa 56 % utgjordes 34 

% av män och 22 % av kvinnor. Fråga 8 angående valet av butik visade att 73 % var inom det 

högre ställningstagandet 5-7 där 38 % utgjordes av män och 35 % av kvinnor.    
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5.3 Resultat ur ”Del 1 - Individuella influenser” (fråga 9-12) 

I denna del presenterar vi resultat ifrån vår del som behandlar de individuella influenserna. 

Personlighet: Perception: 

 
Kommentar: 

På fråga 9 angående huruvida det är möjligt att bedöma en persons livsstil utifrån innehållet i 

kundvagnen var en majoritet av respondenterna inom det högre ställningstagandet, 65 % 

befann sig inom denna ram. Av de 65 % som svarat inom 5-7 var 31 % män och 34 % 

kvinnor. På fråga 10 som berörde huruvida det är en viss typ av människa som köper 

ekologiska livsmedel var majoriteten av respondenterna inom det högre svarsintervallet 5-7. 

55 % förhöll sig inom denna ram. Männen utgjorde 32 % medan kvinnorna utgjorde 23 %.    

Motivation: Attityd: 

 
Kommentar: 

På fråga 11 som behandlade respondenternas känsla vid köp av ekologiskt var 60 % inom 

svarsintervallet 5-7 varav 27 % utgjordes av män och 33 % av kvinnor. Fråga 12 som ämnade 

utreda huruvida respondenten upplever skillnad mellan ekologiska och ”vanliga” livsmedel 

visade att 72 % var inom svarsintervallet 1-3 där 35 % utgjordes av män och 37 % av kvinnor.  
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5.4 Resultat ur ”Del 2 - Gruppinfluenser” (fråga 13-16) 

I denna del presenterar vi resultat ifrån vår del som behandlar gruppinfluenser. 

Social klass: Kultur/subkultur: 

 
Kommentar: 

Fråga 13 angående respondenternas syn på att vara trendig genom att köpa ekologiskt visade 

att 61 % förhöll sig inom svarsintervallet 1-3 där 29 % utgjordes av män och 32 % av kvinnor. 

På fråga 14 angående respondentens uppfattning om dess omgivnings vana att köpa 

ekologiskt visade det sig att majoriteten höll sig i den lägre delen av svarsskalan. 64 % höll 

sig inom svarsintervallet 2-4 där 32 % utgjordes av män och 32 % av kvinnor. 

Referensgrupp: Familj: 

 
Kommentar: 

På fråga 15 var majoriteten av männen längre ner på skalan, 25 % svarade inom skalan 1-2. 

Kvinnorna skiljde sig mer i svaren där 10 % svarade 1 och 13 % svarade 4. På fråga 16 var 

det 14 % som svarade ”Vet ej”. Majoriteten av övriga respondenter förhöll sig i det mer 

neutrala svarsintervallet 3-5. På denna fråga uppgav 50 % av respondenterna svar inom 

intervallet 3-5 där 25 % utgjordes av män och resterande 25 % utgjordes av kvinnor.
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6 Analys 

 

I detta kapitel förs en analys av undersökningens reslutat. Analysdelen är uppdelad i tre olika 

kapitel utifrån vår teoretiska referensram. 
 

6.1 Köpbeslutsprocessen 

Undersökningen visar att majoriteten av respondenterna planerar sina inköp utifrån en 

inköpslista och prioriterar att göra sina livsmedelsköp i en viss butik. Majoriteten av 

respondenten läser inte igenom de informationsblad som storköpskedjorna skickar ut. Detta 

tyder på ett strukturerat köpbeteende som kan vara svårt att bryta både för konsumenter och 

för livsmedelskedjor. Undersökningen visar även att större delen av respondenterna är oroliga 

för det förändrade klimatet och källsorterar sitt avfall. Detta tyder på att respondenterna har en 

vilja att bidra till en bättre miljö men inte ser köp av ekologiska livsmedel som en naturlig väg 

att gå. I vår teoridel har vi konstaterat att kunden har ett antal produktalternativ i minnet som 

denne utvärderar vid köp, detta tyder på att ekologiska livsmedel i dagsläget inte är ett 

etablerat alternativ i kundens utvärderingsprocess. Inledningsvis i vår studie hävdar vi att den 

typiske ekologikonsumenten är en kvinna i åldern 35-40, vår undersökning visar dock inte 

någon utmärkande skillnad mellan könen.    

6.1.1 ”Att lära en gammal hund sitta”  

Undersökningen visar att majoriteten av respondenterna är medvetna om att det är en skillnad 

mellan ekologiska och ”vanliga” livsmedel. Detta visar att kunden är medveten om att priset 

skiljer sig på grund av en anledning. Större delen av respondenterna har inte några svårigheter 

att hitta ekologiska livsmedel i butiken vilket tyder på att de är medvetna om att det finns 

ekologiska alternativ. I vår förundersökning framkom det att ett av problemen med den 

bristande försäljningen av ekologiska livsmedel beror på att konsumenten inte hittar de 

ekologiska alternativen i butiken. Vår undersökning alltså visar det motsatta vilket kan tänkas 

bero på att det har skett en förändring gällande produktplacering i butikerna alternativt att 

våra undersökningar har riktat sig mot olika målgrupper. I vår teoridel har det konstaterats en 

skillnad mellan hög- och lågengagemangsprodukter där kunden tenderar att spendera mer tid 

till att utvärdera högengagemangsprodukter. Lågengagemangsprodukter medför i vissa fall 

mer rutinartade köp där kunden inte engagerar sig i att söka information och utvärdera 
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alternativ i samma grad. Detta kan vara en tänkbar orsak till att kunden inte anammat de 

ekologiska alternativen.  

I informationssökningsfasen söker kunden information om produkten genom olika källor. I 

vår teoridel har vi fastslagit att det är de personliga källorna som innebär den största påverkan 

på konsumenten. Vår undersökning visar att konsumenten inte upplever att det är många i 

deras omgivning som köper ekologiska livsmedel samt att respondenten inte heller läser 

igenom de informationsblad som storköpskedjorna skickar hem. Detta tyder på att 

konsumenten inte tar till sig information av ekologiska livsmedel i den utsträckning som är 

nödvändig för att få dem att gå vidare i köpprocessen. 

I teoridelen beskrivs det hur konsumenten drivs av olika behov i sin köpprocess. Kunden kan 

antingen drivas av ett funktionellt behov av att komma ifrån det nuvarande tillståndet eller 

drivas av ett emotionellt behov av att komma till ett tillstånd. Livsmedel tillfredställer oftast 

ett funktionellt behov då det är ett sätt att tillfredställa människans grundläggande behov. Vår 

undersökning visar dock att respondenten känner sig som en bra människa om/när denne 

köper ekologiska livsmedel. Detta tyder på att konsumenten kan tänkas ha ett bakomliggande 

behov av emotionell karaktär men att detta inte prioriteras vid köp av livsmedel. Som tidigare 

nämnts sker livsmedelsköp relativt rutinartat och varorna är oftast lågengagemangsprodukter. 

Detta tyder på att kunden inte tar hänsyn till dennes emotionella behov vid köp av livsmedel 

utan snarare handlar instinktivt utifrån det smidigaste tillvägagångssättet.   

Då köpet har genomförts menar våra teorier att en betydande efterköpsprocess tar an. I detta 

skede avgörs det hur nöjd kunden känner sig med sitt köp. I en förlängning avgörs det även 

huruvida konsumenten kommer att sprida positiv word of mouth till dess omgivning eller inte. 

Då vår undersökning signalerar om ett vanemässigt köpbeteende vid köp av livsmedel krävs 

det att kunden förstår vilka positiva effekter köp av ekologiska livsmedel medför. Kunder som 

uppmärksammas för dess goda gärning i efterköpsprocessen är sannolikt mer benägna att 

sprida positiv word of mouth och göra köp av ekologiska livsmedel till en vana. Detta kan 

tänkas vara ett sätt att få kunden att självmant vilja agera som en positiv ambassadör för 

ekologiska livsmedel och därigenom ändra attityden gentemot dessa livsmedel inom dess 

referensgrupp. Genom att konkret visa kunden vad denne bidrar till genom att köpa 

ekologiska livsmedel samt uppmuntra dennes beteende är det möjligt att vanemönstret ändras 

hos de presumtiva konsumenterna.  
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6.2 Individuella influenser 

Undersökningen visar att respondenterna är relativt miljömedvetna då majoriteten uppger att 

de har som vana att källsortera sitt avfall samt att de är medvetna om skillnaden mellan 

ekologiska och ”vanliga” livsmedel. En stor del av respondenterna menar även att de känner 

sig som en bra människa om/när de köper ekologiska livsmedel. Trots detta visar 

undersökningen att det är omkring två tredjedelar som uppgett att de inte har för vana att köpa 

ekologiska livsmedel.   

6.2.1 ”Gröne-Gunnar”  

Som nämnts i teorin speglar personlighet hur en person ser på sig själv och hur denne tror att 

andra ser på denne. Undersökningen visar att majoriteten av respondenterna anser att det är 

möjligt att bedöma en persons livsstil genom innehållet i dennes kundvagn. Det är därmed 

möjligt att kunden avstår att köpa ekologiska livsmedel på grund av att denne inte vill få sin 

livsstil bedömd av sin omgivning. Undersökningen visar även att större delen av 

respondenterna upplever att det är en viss typ av människa som köper ekologiska livsmedel, 

detta ger en signal om att kunden inte vill associeras med stereotypen som vi valt att benämna 

som ”Gröne-Gunnar”. Det är tänkbart att det finns en slags barriär mellan olika kundtyper, det 

vill säga ”vi som köper vanliga livsmedel” och ”miljövännerna som köper ekologiskt”. Detta 

innebär att kunden måste vara en viss typ av människa för att kunna köpa ekologiska 

livsmedel, en person som sticker ut ifrån den svenska normen för en normal kund.    

I vår teori framgår det att attityder är varaktiga inställningar som formats genom erfarenheter 

och har ett samband med kundens värderingar. Dessa attityder kan i sin tur vara både 

medvetna och omedvetna och medföra att kunden antingen medvetet eller omedvetet väljer att 

avstå från att köpa ekologiska livsmedel. Detta på grund av att de inte speglar kundens 

personlighet. Det är därför tänkbart att kunden skräms av tydliga etiketter på 

livsmedelsförpackningarna då de är medvetna om att varorna i kundvagnen speglar livsstilen.  

Stereotypen ”Gröne-Gunnar” är en person som är miljömedveten och aktivt engagerar sig i 

miljöfrågor. Majoriteten av respondenterna källsorterar och en stor del av respondenterna 

intresserar sig även i miljöfrågor. Respondenten agerar miljövänligt inom hemmets väggar 

men vill inte framstå som ”Gröne-Gunnar” offentligt. Det är tänkbart att fler hade velat 

identifiera sig med stereotypen och därigenom köpt ekologiska livsmedel ifall denne hade 
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symboliserats genom en trendigare förebild. Majoriteten av respondenterna uppger nämligen 

att de inte framstår som en trendig människa genom att köpa ekologiska livsmedel.    

6.3 Gruppinfluenser  

Majoriteten av respondenterna uppger att de inte vill framstå som en ekologiskt medveten 

människa av sin omgivning, de menar även att det inte anses trendigt att handla ekologiskt. 

Större delen av respondenterna upplever heller inte att deras omgivning köper ekologiska 

livsmedel. I vår teori förklaras det hur kunden utvärderar potentiella köp mot preferenser från 

den referensgrupp de tillhör. Då större delen av respondenterna inte upplever att deras 

omgivning köper ekologiska livsmedel är det därför tänkbart att kunden också väljer att avstå.   

6.3.1 ”Lilla landet lagom”  

Undersökningen visar att respondenterna håller sig relativt neutrala i frågan huruvida familjen 

reagerar positivt om de kommer hem från butiken med ekologiska livsmedel. Detta kan tänkas 

bero på att familjen utgör den närmsta kärnan i kundens referensgrupp som denne oavsett köp 

kommer att tillhöra. Det innebär inte en lika stor risk att blotta sin personlighet inför familjen 

jämfört med andra referensgrupper. I teorin nämner vi även att familjen i många fall även 

fungerar som ett beslutsfattande organ gällande familjens livsmedelsinköp, med detta menas 

att en eller flera familjemedlemmar kan tänkas ligga bakom ett inköp.  

Inledningsvis i denna studie nämns det att personer med akademisk examen är mer 

hälsomedvetna på grund av att de har en ekonomisk situation som möjliggör ett mer 

hälsomedvetet livsmedelsval. Vår undersökning visar dock inga mönster i detta beteende då 

personer med akademisk examen inte gör någon märkbar skillnad från personer utan examen. 

Detta beteende kan tänkas bero på att konsumenten inte associerar ekologiska livsmedel med 

hälsa. Det är dock även tänkbart att köp av ekologiska livsmedel inte beror på ekonomiska 

faktorer utan snarare psykologiska genom individuella influenser och gruppinfluenser. 

Undersökningen pekar mot att respondenterna har ett behov av att vara socialt accepterade av 

dess omgivning. Detta kan tänkas bero på att de uppger att de inte vill uppfattas som 

ekologiskt medvetna människor samt att de inte anser att det är trendigt att köpa ekologiska 

livsmedel. När det sätts i relation till att majoriteten av respondenterna är oroliga för det 

förändrade klimatet samt källsorterar sitt avfall signalerar detta att respondenterna bidrar 

lagom mycket för att bli socialt accepterade och passa in i det lilla landet lagom. 
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7 Slutsatser 
 

Inledningsvis ifrågasatte vi hur det kommer sig att fler konsumenter inte agerar och handlar 

ekologiskt trots att en så enkel handling som detta kan få vår jord att räcka längre. Vi har 

genom denna studie kommit fram till att det finns en stereotyp som symboliserar den 

ekologiska konsumenten som den icke-ekologiska konsumenten inte vill associeras med. Vi 

har även kommit fram till att denna typ av konsument upplever att de sticker ut ur mängden 

genom att köpa ekologiska livsmedel och därmed avstår från att köpa. Slutligen har vi kommit 

fram till att konsumenten styrs av ett vanebaserat köpbeteende vid köp av livsmedel och att de 

inte lägger ner ett större engagemang i att utvärdera livsmedelsköp. Argumentet ekologiskt 

fungerar inte som en tillräcklig motivation för att få kunden att bryta sitt vanebaserade 

köpbeteende.      

 

• Individuella influenser 

Vi har kommit fram till att en avgörande influens som gör att kunden inte köper ekologiska 

livsmedel är att de anser att det är möjligt att bedöma en persons livsstil utifrån innehållet i 

kundvagnen. Utifrån denna aspekt köper inte kunden ekologiska livsmedel på grund av att 

denne är rädd för att bli bedömd som en människa med en annorlunda livsstil och att denna 

livsstil inte speglar kundens personlighet. Kunden anser även att det är en viss typ av 

människa som köper ekologiska livsmedel. Vi har dragit slutsatsen att denna typ av människa 

utgörs av en stereotyp som kunden inte gärna vill associera sig med. Kunden drivs av ett 

emotionellt behovsuppfyllande vid köp av ekologiska produkter men vid rutinköp av 

livsmedel prioriterar dock inte kunden de emotionella faktorerna.   
 

Vi har kommit fram till slutsatsen att köp av ekologiska livsmedel skapar en bra känsla hos 

konsumenten men att denna känsla inte innebär en tillräcklig motivation för kunden att 

inhandla ekologiska livsmedel. Vi har även kommit fram till att kunden känner till att det är 

en skillnad mellan ekologiska och ”vanliga” livsmedel. Konsumenten är medveten om att 

denne betalar för en skillnad. Vi kan anta att respondenten känner till att produktionen sker på 

ett annorlunda vis, vilket i sin tur gjort produktionen dyrare. Genom detta kan vi dra slutsatsen 

att kundens val att inte köpa ekologiska livsmedel inte enbart grundar sig i ekonomiska 

faktorer utan även i psykologiska faktorer där attityden mot ekologi står för den främsta 

problematiken. 
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• Gruppinfluenser 

Vår studie visar att kunden inte anser sig vara trendig ifall denne köper ekologiska livsmedel. 

Vår slutsats är att kunden influeras till att inte köpa ekologiska livsmedel på grund av att det 

inte anses trendigt av dess sociala tillhörighet. Detta går även att koppla till att kunden inte 

upplever att det är vanligt att personer i dennes omgivning köper ekologiska livsmedel. 

Slutsatsen är därav att kunden influeras till att inte köpa ekologiska livsmedel på grund av att 

de drivs av ett behov av inte sticka ut ur mängden. Slutsatsen styrks även av att kunden 

uppger att de inte vill uppfattas som en ekologiskt medveten människa av dennes omgivning. 

Kunden drivs således av ett behov av att passa in i dennes referensgrupp. Kunden har dock en 

tvetydig uppfattning om huruvida dennes familj reagerar positivt eller inte ifall kunden 

kommer hem från butiken med ekologiska livsmedel. Detta anser vi beror på att familjen ofta 

fattar beslut om inköp av livsmedel som ett integrerat beslutorgan och att familjen därav delar 

ansvaret. Slutsatsen är att kunden inte påverkas av influenser från familjen tycka i lika stor 

utsträckning som denne är i behov av en social acceptans av dennes utomstående omgivning.    

• Köpprocessen 

Vår undersökning visar att respondenten inte vill uppfattas som en ekologiskt medveten 

människa av omgivningen. Köpprocessens första steg angående kundens behovsidentifikation 

påverkas i den grad att konsumenten inte känner något behov av att associeras med 

stereotypen ”Gröne-Gunnar” och därmed inte upplever ett behov av ekologiska livsmedel. 

Vidare innebär köp av ekologiska livsmedel ett köp av lågengagemangsprodukter vilket 

innebär att konsumenten genomför mer rutinbaserade inköp. Detta medför att konsumenten 

inte har något behov av att göra någon omfattande behovsutvärdering. Slutsatsen utifrån vår 

studie innebär att konsumenten är relativt strukturerad i sitt köpbeteende och agerar 

vanemässigt. Argumentet ekologiskt fungerar inte som en tillräcklig motivation för att få 

kunden att bryta sitt vanemönster. Konsumenten handlar bland annat utifrån en inköpslista 

och läser inte igenom de informationsblad som storköpskedjorna skickar hem. 

Undersökningen visar att konsumenten anser att valet av butik spelar stor roll. Detta medför 

att informationssökningsfasen blir relativt begränsad då konsumenten vid vanebaserade inköp 

endast utför en intern informationssökning utifrån redan utvärderade produktalternativ. 

Kundens utvärderingsfas utgörs av ett antal godkända livsmedel från dennes referensgrupp. 

Vi har även dragit slutsatsen att respondenterna inte upplever att människor i deras omgivning 

köper ekologiska livsmedel samt att det inte är trendigt att köpa ekologiska livsmedel.  
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8 Managerial implications 

 

I detta kapitel presenteras de konsekvenser som våra slutsatser medför. 
 

8.1 Konsekvenser 

Då ekologiska livsmedel har en tendens att associeras med en viss stereotyp som vi har valt 

att benämna ”Gröne-Gunnar” bör kommunikationsstrategin av ekologiska livsmedel ses över. 

Kanske är det möjligt att öka försäljningen genom att använda sig av en mer neutral 

kommunikationsstrategi som riktar sig mot en bredare målgrupp? Genom att lyfta fram andra 

egenskaper i kommunikationen kan ”miljöstämpeln” delvis försvinna vilket kan få presumtiva 

konsumenter att våga köpa. Ett exempel på hur stereotypen kan ändras är att kommunicera i 

mer moderna kanaler så som bloggar och liknande vilket skulle göra ekologiska livsmedel 

både trendigare och mer accepterat i samhället.   
 

Vår studie visar att konsumenten agerar utifrån ett vanebaserat konsumentbeteende vid köp av 

livsmedel och därmed är relativt strukturerade. För att bryta detta vanemönster bör 

säljfrämjande åtgärder som exempelvis gratisprovning, rabatter och produktplacering 

användas för att öka sannolikheten att kunden bryter sin vana och provar de ekologiska 

livsmedlen. Ett sätt att uppmuntra konsumenten till att göra inköp av ekologiska livsmedel till 

en vana är att uppmärksamma dessa konsumenter i deras efterköpsprocess. De 

medlemsregister som de flesta livsmedelsbutiker har genom sina medlemskort kan användas 

till att komma i kontakt med de som köpt ekologiska livsmedel. Exempelvis kan information 

skickas ut om vad deras inköp av ekologiska livsmedel har inneburit för miljön.        

8.2 Förslag till vidare studier 

• Ett förslag till en framtida studie är att genomföra en kvalitativ undersökning som 

genom djupintervjuer kartlägger olika skillnader mellan de som köper och inte köper 

ekologiska livsmedel. 

• Ytterligare ett förslag är att göra en uppföljning av denna studie om några år för att 

kunna se ifall det skett någon förändring gällande konsumenters attityder.  

• Det vore även intressant att ta fram en marknadsplan som förklarar hur företag inom 

livsmedelsbranschen bör arbeta med sin marknadsföring för att öka försäljningen av 

ekologiska livsmedel.  
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Bilaga 1 ”Uppdragsgivare” 

”Rena och oförfalskade varor” var ledorden när Kooperativa Förbundet (KF) bildades år 

KF består av mer än 3 miljoner medlemmar och är uppdelat i 51 olika 

konsumentföreningar runt om i Sverige. Konsumentföreningen Svea är en ekonomisk 

förening som bildades år 1996, med sina 590 092 medlemmar det den största föreningen i 

a i konsumentföreningen har inflytande i butikskedjorna Coop Forum, 

Coop Extra, Coop Konsum, Coop Nära och Coop Bygg. Konsumentföreningen bedriver 

insamlingar, medlemsvärvningar och konsumentaktiviteter, år 2007 genomfördes mer än 130 

på ekologi och KRAV-märkning ute i butikerna.

förbundet ägs utav dess medlemmar vilket innebär att konsumentföreningen tackvare region

och medlemsråd har direkt inflytande över Coop Sveriges kedjor97. Konsumentföreningens 

tt driva medlems- och konsumentfrågor ut till detaljhandeln

lyder som följer: 

Konsumentföreningen skall skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för 

medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för männis

Konsumentföreningen har genom sitt medlemsinflytande ställt ett krav som innebär att 

vara KRAV-märkta vid utgången av år 2008, med detta menas att 

har ett visst antal ekologiska livsmedel i sitt sortiment samt 

utbildning. Målet är redan uppfyllt, Coop-butikerna har 1200

i sitt sortiment och cirka 9 % av butiksförsäljningen utgörs av ekologiska varor

 Figur 12 "Ägarskap och inflytande
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medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö”99 

Konsumentföreningen har genom sitt medlemsinflytande ställt ett krav som innebär att 

vid utgången av år 2008, med detta menas att 
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butikerna har 1200-1300 eko-
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Bilaga 2 ”Förundersökning hos Konsumentföreningen Svea” 
Informationsmöte/seminarium, Konsumentföreningen Svea 15/10, Arosgården Västerås (kl:18:13-21:30) 
 

Carin Carlsson  
Konsumentsamordnare & Diplomerad kostrådgivare, Ansvarig för Konsumentföreningen Svea. 
Tfn 070-376 75 52 
carin.carlsson@coop.se 
 

Klas-Göran Eriksson 
Medlemssekreterare & verksamhetsutvecklare Konsumentföreningen Svea Mitt 
Tfn 070-608 06 97 
Klas-goeran.eriksson@coop.se 
 

 

Bakgrundsstatistik: 
- Ungefär 20 % av jordens miljöproblem kan hänföras till produktion och konsumtion 

av mat. 
- 1/3 av livsmedelsproduktionen sker utomlands � Transporter 
- 25 % av all mat som bärs hem slänger vi 

 

Livsmedlens klimatpåverkan: 
- Växthuseffekten 
- Övergödning 
- Försurning av jordar och vatten 
- Utarmning av jordbruksmark 
- Spridning av miljögifter & kemikalier 
- Utarmning av biologisk mångfald 
- Uttunning av atmosfärens ozonskikt  

 

Detta uppger KF:s 26 000 Medlemmar att de prioriterar vid köp av livsmedel: 
Kvalitet 61 %   Pris 55 %   Svensk vara 51 % 
Ekologiskt 45 %  Närproducerat 45 % Rättvismärkt 19 % 
Utseende 11 %                      Förpackningsstorlek 10 % 
 

Definition av ekologiska livsmedel: 
Kemiska bekämpningsmedel tillåts inte 
Konstgödsel tillåts inte 
GMO tillåts inte 
Medicinering i förebyggande syfte tillåts inte 
Djuren ska kunna utöva sitt naturliga beteende exempelvis ska kalvar beta med mor, hönor 
ska gå ute och djuren skall äta foder som är ekologiskt, närproducerat och anpassat 
 

Argument för ekologiskt? 

• Eko-livsmedel är mer näringstäta eftersom det inte sprutas in vatten i dem 
• Eko-livsmedel innehåller en hög halt omega-3 eftersom djuren får beta fritt dvs. vi 

slipper köpa ett av de vanligaste kosttillskotten i hälsoshoppar, Omega-3 piller. 
• Ekologiska kor binder metangaser så att de går ner mer i jorden 
• Eko-livsmedel är inte dyrare (torra livsmedel) enligt KF undersökning 

 

Hur sker förädlingen? 
Särhållning 
95 % ekologiska ingredienser (övriga 5 % utgörs av kryddor mm.) 
Färre tillsatser (exempelvis E3210, ekologisk märkning tillåter 34 av 100 stycken) 
Naturliga tillsatser 
Inget härdat fett 
Sötningsmedel tillåts inte  



Hur arbetar Coop för KRAV-märkning? 
• Utgången av år 2008 ska samtliga Coop-butiker vara KRAV-märkta, detta innebär att 

de har ett visst antal ekologiska livsmedel i sitt sortiment plus att personalen gått en 
utbildning.  

• Coop-butikerna har 1200-1300 ekologiska livsmedel 
• 9 % av försäljningen utgörs av ekologiska varor  
• Företag ägs av medlemmar vilket betyder att medlemmarna har inflytande över 

sortimentet 
• Coop har endast KRAV-märkta bananer 
• Coop har lägre påslag på ekologiska livsmedel än konkurrenter 

 

Ekologiskt vs. Närproducerat? 
Coop menar att det viktigaste är att det är ekologiskt odlat. Eko-äpplen från Spanien kan vara 
bättre för miljön än konventionellt odlade äpplen i närområdet trots transport. Dessutom leder 
detta till en attitydförändring. Har även infört ett projekt med ekologiskt kött från Brasilien 
där köttet hängtorkas i lastbilen på väg till butikerna, dvs. transporten används till nytta.  
 

Varför köper kunden ekologiskt? (undersökning i KF:s medlemspanel)  
Miljön (50 %) Smaken (17 %) Hänsyn till djur (13 %) Hänsyn till hälsa (13 %) Annat (7 %) 
 

Vem köper ekologiskt? 
Typiska kunden � Kvinna, storstad 35-40 år (Medlemsundersökning, KF)  
2/3 är beredda att betala mer för eko-livsmedel men de hittar inte varorna i butiken 
Bred konsumentgrupp, trendigt med ekologiskt 
 

Hur kan privatpersonen bidra till en ekologisk miljö? 
Byt ut ett fåtal baslivsmedel, ät mer säsongsbetonat frukt & grönt, ät mindre kött, endast 
ekologiska bananer, välj färskt framför konserverat, köp varor med så få förpackningar som 
möjligt, kasta mindre mat, köp inte varor med ingredienser som du inte känner igen (E2930) 
Koncentrerad Juice kräver 1/5 lastbilar som en vanlig juice. Bär inte hem vatten i onödan. 
Desto fler som köper � desto mer kan priset & kvalitén påverkas 
Ekologiskt är en växande trend, klimatförändringar & sockertrend mm = konsumtionsstress.  
 

Skrämselstatistik från KF 
Så mycket av hushållens utgifter utgjordes av livsmedel: 

- År 1958: 34 % 
- År 2006: 13 %  

 
År 2006 såg genomsnitts svensks inköp ut såhär: 

- 3 680: - Frukt 
- 5 360: - Socker, sötsaker, snacks 

 

Kooperativa förbundet 
”Rena & oförfalskade varor” var ledorden när kooperativa förbundet startade år 1844 
Samarbete med LRF om att få fram fler eko-livsmedel och närproducerat.  
 

- 66 % säger att de ska köpa ekologiska livsmedel men 3 % gör det. 
 

Ställ KRAV på din butik! /KF



Bilaga 3 ”Enkätundersökning” 

Vi är tre studenter från Mälardalens Högskola som undersöker konsumentbeteendet vid köp av 
livsmedel. Tack för att Ni tar er tid och medverkar i undersökningen. 

 

Del 1) 
Hur väl instämmer du i nedanstående påståenden? Instämmer inte               Instämmer helt    Vet ej 
 

9) Det är möjligt att bedöma en persons livsstil genom 

innehållet i kundvagnen 

 

 

 

1  2   3    4     5    6    7           

 

10) Det är en viss typ av människa som köper 

ekologiska livsmedel 

 

 

 

1  2   3    4     5    6    7           

 

11) Om/när jag handlar ekologiskt känner jag mig som 

en bra människa 

 

 

 

1  2   3    4     5    6    7           

 

12) Ekologiska och ”vanliga” livsmedel är egentligen 

samma sak, det enda som skiljer är priset 

 

 

 

1  2   3    4     5    6    7           

Del 2) 
Hur väl instämmer du i nedanstående påståenden? Instämmer inte               Instämmer helt    Vet ej 
 

13) Genom att handla ekologiskt framstår jag som en 

trendig människa 

 

 

 

1  2   3    4     5    6    7           

 

14) Jag upplever att många i min omgivning köper 

ekologiska livsmedel 

 

 

 

1  2   3    4     5    6    7           

 

15) Jag vill uppfattas som en ekologiskt medveten 

människa av min omgivning 

 

 

 

1  2   3    4     5    6    7           

 

16) Min familj reagerar positivt ifall jag kommer hem 

från butiken med ekologiska livsmedel 

 

 

 

1  2   3    4     5    6    7           

 
Tack för Din medverkan! 

 

Ålder:   
 

18-25  
 

26-40  
 

>41  
 

Har du för vana att köpa ekologiskt? 
 

Ja  
 

Nej  

 

Har du en examen från ett akademiskt lärosäte? 
 

Ja  
 

Nej  

Kön  
 

Man  
 

Kvinna  

Hur väl instämmer du i nedanstående påståenden? Instämmer inte               Instämmer helt    Vet ej 
 

1) Jag källsorterar mitt avfall 

 

1  2   3    4     5    6    7           
 

2) Jag är orolig för det förändrade klimatet 

 

1  2   3    4     5    6    7           
 

3) Miljöfrågor är någonting som intresserar mig 

 

1  2   3    4     5    6    7           
 

4) För mig är det viktigt att ha information om de 

livsmedel jag köper 

 

 

 

1  2   3    4     5    6    7           

 

5) Jag handlar oftast livsmedel utifrån en inköpslista 

 

1  2   3    4     5    6    7           
 

6) Ekologiska livsmedel är lätta att hitta i butiken 

 

1  2   3    4     5    6    7           
 

7) Jag läser oftast igenom de informationsblad som 

storköpskedjorna skickar hem 

 

 

 

1  2   3    4     5    6    7           

 

8) När jag handlar livsmedel spelar valet av butik stor 

roll 

 

 

 

1  2   3    4     5    6    7           



 

 

Bilaga 4 ”Enkätsvar” 

Inledande frågor om respondentens karaktäristika  

Har du för vana att köpa ekologiskt? (Antal respondenter i olika grupper, totalt tillfrågade är 
300) 

 
 
1 ”Jag källsorterar mitt avfall” (Procent av 300) 

 
2 ”Jag är orolig för det förändrade klimatet” (Procent av 300) 

 
3 ”Miljöfrågor är någonting som intresserar mig” (Procent av 300) 
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Frågor om köpprocessen 
4 ”För mig är det viktigt att ha information om de livsmedel jag köper” 

 
5 ”Jag handlar oftast livsmedel utifrån en inköpslista” 

 
6 ”Ekologiska livsmedel är lätta att hitta i butiken” 

 
7 ”Jag läser oftast igenom de informationsblad som storköpskedjorna skickar hem” 

 
8 ”När jag handlar livsmedel spelar valet av butik stor roll” 
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Del 1 ”Individuella influenser” 
9 ”Det är möjligt att bedöma en persons livsstil genom innehållet i kundvagnen” 

 
10 ”Det är en viss typ av människa som köper ekologiska livsmedel” 

 
11 ”Om/när jag handlar ekologiskt känner jag mig som en bra människa” 

 
12 ”Ekologiska och ”vanliga” livsmedel är egentligen samma sak, det enda som skiljer är 
priset 
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Del 2 ”Gruppinfluenser” 
13 ”Genom att handla ekologiskt framstår jag som en trendig människa” 

 
14 ”Jag upplever att många i min omgivning köper ekologiska livsmedel” 

 
15 ”Jag vill uppfattas som en ekologiskt medveten människa av min omgivning” 

 
16 ”Min familj reagerar positivt ifall jag kommer hem från butiken med ekologiska 
livsmedel” 
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