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Abstract (The study is written in Swedish) 

 

Because of society’s current pollution of the environment, the present climate situation is 

a threat to the earth's survival. This is mainly demonstrated by the climate changes that 

are increasingly evident in the world. Society's negative impact on the earth's climate is 

putting pressure on social actors; one of these is the trade sector. The food industry is the 

actor who currently works the most with corporate responsibility. The focus is primarily 

on organic products, eco-labels and energy-efficient work. 

 

Despite efforts on organic food options as well as private label products with ecological 

focus there is currently a lack of knowledge among consumers. The financial aspect, 

together with time and convenience, are the main influencing factors on consumers' 

conscious and unconscious behavior. A well-known paradox associated with the 

consumption of organic food is that despite increasing positive attitudes and interest in 

ecology among consumers, the sales of organic food does not increase in equal measure. 

As a consequence a gap between consumers' desirable behavior and their practical action 

arises. 

 

The study aims to understand the phenomena that control consumers' consumption of 

organic food. The research question is: Which are the driving forces that could lead to an 

increased consumption of organic food? In order to answer the research question there 

has been an interaction between theory and empirical data. Our empirical material was 

gathered by combining three techniques: semi-structured interviews with active 

researchers in ecology, agricultural and food industry, structured interviews with 

consumers in three of Sweden’s largest retail chains, as well as observations in them. 

 

Conclusion: Increased availability, lower prices and clear information about organic 

products can give rise to an increased consumer attention and thus increased consumption 

of organic food. With more marketing activities, the organic alternatives can increase 

which can address both the affluent and less affluent customer segments.  How pricing 

strategy could cover both affluent and low-interested customer groups, the organic 

products production processes and identifying marketing resources focused on organic 

food can be explored further. 
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Sammanfattning 
 

Den rådande klimatsituationen utgör, på grund av föroreningar i naturen, ett hot mot 

jordens fortlevnad, det kan främst påvisas genom de klimatförändringar som blir allt mer 

tydliga i världen. Samhällets negativa påverkan på jordens klimat sätter press på 

samhällsaktörer, varav en av dem är handelssektorn. Livsmedelsbranschen är den aktör 

som idag arbetar mest med ansvarsfullt företagande. Fokus läggs främst på ekologiska 

produkter, miljömärkningar samt energieffektivt arbete.  

 

Trots satsningar på ekologiska livsmedelsalternativ samt egna märkesvaror med 

ekologisk inriktning råder idag kunskapsbrist bland konsumenter. Den finansiella 

aspekten utgör, tillsammans med tid- och bekvämlighetsaspekter, de huvudsakliga 

påverkansfaktorerna på konsumenters medvetna och omedvetna beteende. En välkänd 

paradox som förknippas med konsumtionen av de ekologiska livsmedlen är att trots 

ökande positiva attityder och intresse för ekologi bland konsumenter, så ökar inte 

försäljningen av ekologiska matvaror i lika stor grad. På det sättet uppstår ett gap mellan 

konsumenters önskvärda beteende och deras praktiska handling. 

 

Syftet med studien är att förstå vilka fenomen som styr konsumenters konsumtion av 

ekologiska dagligvaror. Forskningsfrågan är: Vilka drivkrafter skulle kunna leda till ökad 

konsumtion av ekologiska matvaror? För att kunna besvara forskningsfrågan har en 

växelverkan mellan teori och empiri förekommit. Vårt empiriska material har samlats in 

genom att kombinera tre insamlingstekniker: semistrukturerade intervjuer med 

verksamma forskare inom ekologi-, lantbruks- och livsmedelsbranschen, strukturerade 

intervjuer med konsumenter i tre av Sveriges största butikskedjor samt observationer i 

dessa butiker.  

 

De slutsatser som vi har kunnat dra är att ökad tillgänglighet, lägre prisnivåer samt tydlig 

information kring de ekologiska produkternas innebörd kan ge upphov till ökad 

uppmärksamhet från konsumenters sida och därmed ökad konsumtion av de ekologiska 

alternativen. Med hjälp av välutformad produktsegmenteringsstrategi samt ökade 

marknadsföringsåtgärder skulle både de köpstarka och mindre köpstarka kundsegmenten 

kunna tilltalas, detta genom att öka de ekologiska produkternas tillgänglighet.  

 

Det forskningsfält som kan undersökas vidare är hur en prissättningsstrategi skulle kunna 

täcka både köpstarka samt lågprisintresserade kundgrupper. Utöver detta kan de 

ekologiska produkternas framställningsprocesser undersökas, samt identifiering av 

marknadsföringsmedel inriktad på ekologiska livsmedel.  
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1 Inledning  
 

I det inledande kapitlet introduceras bakgrund med efterföljande diskussion gällande miljön samt 

konsumeters beteende och attityd gentemot ekologiska livsmedel. Detta resulterar i en 

frågeställning med efterföljande problemavgränsning samt syfte. I kapitlets slutliga skede 

presenteras arbetets disposition.  

1.1 Bakgrund  

 

Under början av år 2013 utlöstes ett matlarm efter att hästkött hade påträffats i ett antal 

livsmedelskedjor i Irland. Det visade sig senare att ytterligare köttgrossister var inblandade i 

skandalen. Problematiken visade sig ligga i den felmärkning som idag råder på köttmarknaden 

(Vad hände var och när i köttskandalen 2013). Idag är matskandaler ett bekant fenomen och 

konsumenter känner sig osäkra kring innehållet i de livsmedel som de konsumerar (Lindström 

2012).  

 

Enligt Emelie Hansson, anställd på Naturskyddsföreningen och sakkunnig inom mat och 

jordbruk, förekommer kemiska bekämpningsmedel i hälften av de 77 000 livsmedelsprodukter 

som har blivit utsatta för tester runt om i Europa, och i flertalet bekämpningsmedel har 

hormonstörningar kunnat påvisas. Detta underlag har gett upphov till en omställning till en mer 

ekologisk produktion i Sverige, men bekämpningsmedel förekommer fortfarande på grund av de 

befintliga föroreningarna i naturen (Hansson 2013).  

 

Den rådande klimatsituationen utgör, på grund av föroreningar i naturen, ett hot mot jordens 

fortlevnad, det kan främst påvisas genom de klimatförändringar som blir allt mer tydliga i världen 

så som den globala uppvärmningen (Bojs 2012).  Samhällets negativa påverkan på jordens klimat 

sätter press på samhällsaktörer, varav en av dessa är handelssektorn. Enligt Andreas Hedlund 

(2010), anställd på Handelns utvecklingsråd, är energibesparingar samt reduceringar av 

utsläppen, huvudsakliga områden att fokusera sig på för att förbättra den rådande 

klimatsituationen. I sitt pressmeddelande uttalar sig Svensk Handel (2013) om att 

livsmedelsbranschen är den aktör som idag arbetar mest med ansvarsfullt företagande. Fokus 

läggs främst på ekologiska produkter, miljömärkningar samt energieffektivt arbete. 

 
Enligt Avdelningen för Globala energisystem vid Uppsala universitet har den ekonomiska 

tillväxten gett upphov till ökad konsumtion, vilket har bidragit till ökningen av utsläppsgaser. 

Enligt forskningens beräkningar ligger de konsumtionsbaserade utsläppen på cirka 110 miljoner 

ton i Sverige mätt i koldioxidekvivalenter per år, ett mått på utsläpp av växthusgaser som bidrar 

till den globala uppvärmningen (Sveriges klimatutsläpp är större än regeringen säger 2011). De 

privata konsumtionsaktiviteterna står för drygt 80 procent av växthusgasutsläppen. Vidare 

beräknas utsläppen orsakad av privat konsumtion av livsmedel till två ton koldioxid per person 

och år. Livsmedel överlag tillhör den produktkategori som orsakar högst belastningar på natur 

och miljö, främst genom sin höga energianvändning och utsläpp av koldioxid (Naturvårdsverket 

2008).   
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Den ekologiska produktionen kännetecknas av långsiktig hållbarhet. Produktionen använder sig 

inte av syntetiska bekämpningsmedel. Naturlig djurrenhållning och begränsad mängd tillsatser 

ska tillämpas, och genmodifierade organismer ska inte förekomma. Organisationen som ansvarar 

för majoriteten av det ekologiska utbudet på den svenska marknaden är KRAV, som även 

ansvarar för samarbeten med andra organisationer för ekologisk produktion (Magnusson 2004). 

 
Den globala ekologiska livsmedelproduktionen växer ständigt och under 2009 värderades den till 

cirka 350 miljarder kronor. Ett land som utmärker sig är Danmark som är det land som har högst 

konsumtion av ekologiska livsmedel per capita globalt (Ekoweb 2012). Enligt Organic Denmark, 

har landet lyckats med denna framgång dels genom att vara först med att införa statliga regelverk 

gällande den ekologiska produktionen, men även genom att på ett tidigt stadium erbjuda ett brett 

ekologiskt sortiment i landets konventionella butiker
1
.  

 

I Sverige utgjorde den totala livsmedelsförsäljningen år 2011 260 miljarder kronor 

(Naturvårdsverket 2008). Den ekologiska livsmedelsmarknaden utgjorde 3,5 procent av denna, en 

ökning med 0,4 procentenheter jämfört med 2010 (Naturvårdsverket 2008). 

 

Idag erbjuder de stora svenska dagligvarukedjorna av konventionell karaktär, ICA, COOP och 

Axfood, ett ekologiskt utbud (Ekoweb 2013). Att erbjuda ett ekologiskt sortiment har enligt 

Ekoweb (2013) blivit ett strategiskt moment i verksamheternas arbete för att öka sin 

konkurrenskraft på livsmedelsmarknaden. Det läggs en stor vikt vid uppmärksamhet av 

miljöfrågor, där olika aktörer vill sticka ut och differentiera sig (Ekoweb 2013). En gemensam 

strategi för de tre stora aktörerna är etablering av egna märkesvaror med ekologisk inriktning. 

ICA etablerade år 2008 sitt egna ekologiska varumärke I Love Eco
2
. COOP erbjuder Sveriges 

största ekologiska sortiment, bestående av egna märkesvaror vid namn Änglamark
3
. Axfood 

erbjuder ett eget ekologiskt sortiment av märket Garant Eko, vars profilering ligger i att erbjuda 

ekologiska dagligvaror till ”ett rimligt pris”
4
.   

1.2 Problemdiskussion 

 

Trots satsningar på ekologiska livsmedelsalternativ samt egna märkesvaror med ekologisk 

inriktning råder idag kunskapsbrist bland konsumenter. Detta medför brister i förståelse för vad 

för vinster och fördelar denna typ av konsumtion kan innebära (Vindigni, Janssen & Jager 2002). 

Konsumentverket (2002)  anser att försäljningen av ekologiska livsmedel hindras av bristande 

information och kunskap, vilket kan leda till att produktmärkningar missuppfattas och feltolkas. 

Enligt Konsumentverkets (2002) studie kunde endast en fjärdedel av de undersökta 

konsumenterna identifiera KRAV-märkta produkter.  

 

För att kunna påverka konsumenter till köp är det av värde att känna till de motiv som påverkar 

köpbesluten (Ekelund 2003). Enligt Ekelund (2003) utgör hälsoaspekten det huvudsakliga 

motivet som leder till köp av ekologiska matvaror. Konsumenten uppfattar här de ekologiska 

                                                 
1
 Tillgänglig: http://www.organicdenmark.dk/uk/organics-in-denmark.aspx [2013-04-04] 

2
 Tillgänglig: http://www.ica.se/ica-tar-ansvar/miljo/ekologisk-mat/ [2013-04-04] 

3
 Tillgänglig: http://www.coop.se/Butiker-varor--erbjudanden/Vara-varor--varumarken/Coop-Anglamark/ [2013-04-

04] 
4
 Tillgänglig: http://www.tyckomgarant.se/Garanterat-bra-urval/Garant-Ekologiska-varor/ [2013-04-04] 
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livsmedlen som obesprutade och giftfria. Ett problem med denna aspekt är att det inte finns något 

tydligt stöd för att de ekologiskt odlade dagligvarorna skulle vara sundare (Ekelund 2003). Andra 

motiv till köp som författaren hänvisar till är bättre kvalitet på produkter samt djuromtanke. 

Naturvårdsverket (2005) påpekar att konsumenternas motiv till köp av ekologiska varor snarare 

är av egoistisk än altruistisk karaktär, hälsa och välmående är viktigare aspekter än 

konsumtionens miljöpåverkan. Enligt Wandel och Bugge (1997) har konsumenternas ålder 

påverkan på hur preferenserna för ekologiska livsmedel ser ut. Miljömedvetenhet som motiv är 

mer vanlig bland unga konsumenter, medan hälsoaspekten oftast förekommer inom äldre 

kundgrupper (Magnusson, Arvola, Koivisto, Åberg & Sjödén 2001). Annan forskning visar även 

på att kön är en bakomliggande faktor för köpbesluten för ekologiska dagligvaror, kvinnor har 

högre tendens att köpa ekologiskt framställda matvaror (Dietz, Stern & Guagnano 1998) Andra 

faktorer som kan ha en påverkan är kulturella och psykologiska faktorer samt livsstil och 

pågående mattrender (Asp 1999). 

 
Anledningen till varför konsumenter väljer att inte köpa ekologiska produkter är enligt 

Konsumentverket (2001) av finansiell karaktär. Ekologiska dagligvaror kostar oftast mer och 

förekommer i mindre förpackningar än konventionella varor. Den finansiella aspekten utgör 

enligt Konsumentverket (2001), tillsammans med tid- och bekvämlighetsaspekter, de 

huvudsakliga påverkansfaktorerna på konsumenters medvetna och omedvetna beteende. En 

aspekt som inte påverkar i lika hög grad är konsumenters vanemässiga beteende som blivit inlärt 

sedan tidigare. Andra aspekter med lika låg grad av påverkan är brist på synliga effekter av 

miljömedvetet beteende samt missvisande uppfattning, där miljömedvetenhet endast ses som en 

grund för att skapa affärer och finansiella fördelar. De aspekter med lägst grad av inflytande på 

konsumtionsbeteende är miljön, djuromtanke, hälsoaspekten samt långsiktigt tänkande på 

framtiden, inkluderat omtanke om barn samt barnbarn (Konsumentverket 2001).  

 

En välkänd paradox som enligt Konsumentverket (2006) förknippas med konsumtionen av de 

ekologiska livsmedlen är att trots ökande positiva attityder och intresse för ekologi bland 

konsumenter, så ökar inte försäljningen av ekologiska matvaror i lika stor grad. På det sättet 

uppstår ett gap mellan konsumenters önskvärda beteende och deras praktiska handling 

(Konsumentverket 2006). Enligt Carrington, Neville och Whitwell (2010)  kallas ett sådant gap 

för intention-beteendegap och uppstår i samband med en frikoppling mellan individers avsikter 

och faktiska agerande. d'Astous och Legendre (2009) använder sig av begreppet SRC, Social 

Responsibility Consumption, som behandlar konsumentens sociala ansvar i samband med köp. 

Författarna menar att konsumenter väljer att inte tillämpa SRC vid konsumtion av livsmedel på 

grund av ekonomisk rationalitet samt den rådande ekonomin. Naturvårdsverket (2005) 

behandlar problematiken kring konsumenters köpbeteende angående konsumtionen av ekologiskt 

framställda livsmedel.  Denna problematik utgör en avvikelse från vad konsumenter kan tänkas 

tycka är en viktig frågeställning globalt och ett motiv som leder till ett köpbeslut. En annan typ av 

avvikelse gäller konsumenters kriterier för köp av konventionella livsmedel och kriterierna som 

karaktäriserar köp av ekologiska livsmedel (Naturvårdsverket 2005).  

 
Konsumentverket (2001) uppger skrämselpropaganda, som en teknik för att främja individers 

miljömässiga agerande. Enligt Bánáti (2011) råder osäkerhet och oro bland dagens konsumenter, 

dels på grund av bristfällig eller vilseledande information kring produkter och dess märkningar 

samt tidigare och pågående matskandaler. Utöver det oroas konsumenter ständigt kring 
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livsmedlens innehåll, vilket i sin tur har lett till ett ökande ekologiskt tänk (Bánáti (2011). Enligt 

Davies, Titterington och Cochrane (1995) utgör de ekologiska produkternas tillgänglighet och 

pris avgörande faktorer vid konsumtion. Tidigare forskning, som författarna berör påvisar att fler 

konsumenter hade varit villiga att köpa ekologiska matvaror, om tillgänglighet av dem hade varit 

högre. Vidare säger författarna att en tredjedel av de undersökta konsumenterna hade köpt 

ekologiska produkter emellanåt om priserna på dessa hade varit lägre (Davies, Titterington & 

Cochrane 1995). Enligt Schifferstein och Oude Ophuis (1998) bekänner de konsumenter som 

väljer att köpa ekologiska livsmedel sig en specifik ideologi. Konsumenternas livsstil består i 

detta fall av ett värdesystem som påverkar deras preferenser, attityder och beteenden 

(Schifferstein & Oude Ophuis 1998).  

 

Pierre (1996) påpekar att den svenska miljödebatten som startades under 1990-talet har flyttat 

fokus från det ansvar som tilldelades industrierna till individnivå, där konsumtionsmönster var en 

av aspekterna som skulle förändras. Solér (1997) argumenterar för relevansen av studier inom 

konsumtionens miljöpåverkan, där de skadliga konsekvenserna påverkar människors och allt 

levandes livskvalitet.  

1.3 Syfte 

 

Syftet med studien är att förstå vilka fenomen som styr konsumenters konsumtion av ekologiska 

dagligvaror. 

1.4 Forskningsfråga 

 

Vilka drivkrafter skulle kunna leda till ökad konsumtion av ekologiska matvaror? 

1.5 Avgränsning 

 

I den befintliga studien görs en avgränsning från konventionella matvaror och fokuset ligger 

därmed endast på ekologiska livsmedel. Ett annat kriterium som bortfaller vid denna studie är de 

nischade butikerna med ett ekologiskt koncept, vikten läggs istället vid de kommersiella 

livsmedelkedjorna.  

1.6 Disposition 

 

I kapitel 1 behandlas studiens bakgrund, problematisering samt forskningsfråga. I slutet av 

kapitlet tas studiens avgränsningar upp med tillhörande disposition. Kapitel två behandlar 

studiens vetenskapliga förhållningssätt med tillhörande metod- och undersökningsansats samt 

datainsamlingsmetod, kapitlet avslutas med en kritisk metoddiskussion. Kapitel tre redogör för 

studiens litteraturgenomgång. Kapitel 4 behandlar studiens empiriska undersökning. I kapitel 5 

analyseras den empiriska datan. I kapitel 6 tas våra slutsatser upp. Studien avslutas med 

rekommendationer till framtida forskning i kapitel 7.  
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2 Metod  
 

I följande kapitel tas studiens vetenskapliga förhållningssätt upp med efterföljande metodansats.  

Utöver det tas studiens insamlingstekniker upp. Kapitlet avslutas med en kritisk metoddiskussion. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

 

Tanken med studien är att tolka vilka fenomen som styr konsumenternas konsumtion av 

ekologiska dagligvaror. Därför valdes ett interpretativistiskt förhållningssätt, det vill säga ett 

tolkande perspektiv. Vi valde att använda oss av tre olika tolkningsnivåer i enlighet med Bryman 

(2002). Den första nivån presenterade respondenternas tolkningar och åsikter kring 

forskningsämnet. De sattes sedan i samhällsvetenskaplig kontext och omtolkades av oss. Den 

tredje tolkningsnivån behandlade tolkningarna med hänsyn tagen till tidigare forskning och det 

teoretiska ramverket.  

 
Eftersom vi valde att tolka konsumenters konsumtion användes hermeneutik. Hermeneutiken är 

en del av det interpretativa förhållningssättet som enligt Starrin och Svensson (1994) används när 

forskaren försöker förstå ett specifikt beteende hos en individ. Detta sker vanligtvis genom att 

forskaren tolkar en individs agerande och dennes beslutsprocess. Den hermaneutiska cirkeln 

tillämpades i detta fall eftersom Alvesson och Sköldberg (2008) menar att forskaren, genom att 

beakta mindre detaljer så väl som helheten, kan erhålla djupare insikter kring det valda 

fenomenet, vilket överrensstämmer med denna studie.    

2.2 Forskningsansats  

 

I studien valdes en abduktiv metodansats, vilken enligt Alvesson och Sköldberg (2008) innefattar 

beståndsdelar både från induktion och deduktion. Enligt författarna kan forskaren genom att 

använda sig av abduktion, korrigera både den empiriska och den teoretiska delen. Detta görs 

genom att växla mellan dessa delar kontinuerligt under studiens gång. I den befintliga studien 

bidrog den abduktiva metodansatsen till djupare förståelse av forskningsfenomenet, då vi dels 

kunde använda oss av tidigare vedertagen forskning samt utveckla litteraturgenomgången utifrån 

den insamlade empiriska datan.  

 
Den undersökningsansats som vi valde att tillämpa i studien är av utforskande karaktär och kallas 

för en explorativ undersökningsansats. Anledningen till varför den här ansatsen valdes var för att 

forskaren enligt Alvesson och Sköldberg (2008) då kan uppmärksamma nya begrepp 

kontinuerligt under studiens gång. Det bidrar i sin tur till en djupare förståelse för forskningen 

samt ger en större insikt i den undersökta empirin med dess bakomliggande samband.  

2.3 Forskningsmetod 

 

Baserat på studiens syfte samt problemformulering valde vi att tillämpa en kvalitativ 

forskningsmetod, då vi vill tolka ett fenomen och söka förståelse kring de drivkrafter som skulle 

kunna leda till ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. Materialet bearbetades först genom att 

fokusera på helheten för att därefter förflytta sig till en beståndsdel. Enligt Starrin och Svensson 
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(1994) bör forskaren göra på detta vis vid kvalitativ forskning eftersom en bild av ett okänt 

fenomen då kan skapas. I studiens fall fångades utöver kvalitativ data även kvantitativ data upp, 

den tolkades och presenterades dock utifrån den kvalitativa forskningens synsätt, där fokus låg på 

djupare insikt snarare än statistisk generaliserbarhet (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund 

2010). Genom att komplettera den befintliga studien med datamaterial av kvantitativ karaktär, 

kunde vi granska det erhållna materialet utifrån fler perspektiv och på så sätt få djupare insikter 

kring fenomenet (Bryman 2002).  

 

Den valda kvalitativa forskningsmetodiken följde en struktur, som började med en omfattande 

litteratursökning kring fenomenets bakgrund och beståndsdelar. Därefter valdes studiens 

deltagare samt platser ut för att därefter samla in nödvändig data. Detta efterföljdes av tolkning 

av det insamlade datamaterialet, där insamling och analys skedde under samma tidsperiod. Det 

resulterade i att nya perspektiv kunde fås fram baserade på studiens resultat, vilket gav oss stöd 

för vårt val av abduktiv forskningsansats. Denna process följde Brymans (2002) trappa för 

kvalitativ forskningsmetodik.  

2.4 Insamlingsteknik 

 

I studien valde vi att kombinera tre tekniker för insamling av empirisk primärdata, detta för att 

fördjupa vår kunskap kring vårt valda forskningsfält samt för att kunna möjliggöra studiens 

analysdel. De tre insamlingsteknikerna som valdes var semistrukturerade intervjuer, strukturerade 

intervjuer samt observationer.  
 
De semistrukturerade intervjuerna tillämpades då denna typ av intervju enligt Christensen et al. 

(2010) lämpar sig bäst för forskningsstudier av utforskande karaktär, där kunskapsdjup är av 

värde enligt Bryman (2002). Utöver det ville vi få förståelse kring hur en specifik situation, i vårt 

fall ett visst fenomen, har uppstått, samt de faktorer som kan tänkas ligga bakom situationen 

(Bryman 2002). En fördel med den semistrukturerade intervjun är att den enligt Bryman (2002) 

kännetecknas av en flexibel intervjuprocess. Det innebar att vi kunde avvika från den i förväg 

utformade intervjuguiden med ett antal sammanställda teman och istället fokusera på 

respondentens svar. På grund av denna intervjuform kunde vi även ställa följdfrågor under 

intervjuprocessen och på så sätt få djupare insikt i det undersökta forskningsfältet. Intervjuerna 

gjordes via telefon vilket enligt Christensen et al. (2010) ger en högre grad av sanningsenliga svar 

jämfört med de personliga intervjuerna.  

 

De strukturerade intervjuerna tillämpades då vi ville få information gällande konsumenters tankar 

kring ekologiska livsmedel och konsumentbeteende. Det ansågs vara passande, då intervjuernas 

fastställda struktur möjliggjorde genomförande av en kortvarig intervju med konsumenter som 

var på språng. Vi ville att skillnaderna mellan intervjuerna skulle vara så minimala som möjligt, 

och valde därför denna typ av intervjuer som enligt Bryman (2002) är standardiserade. Genom att 

göra ett fastställt frågeschema kunde svaren sammanställas och jämföras på ett, enligt Bryman 

(2002), trovärdigt och statistiskt korrekt sätt. Vid genomförande av dessa intervjuer ville vi kunna 

ringa in de svarsalternativ som respondenten valde och då var den strukturerade intervjun 

lämplig, eftersom den enligt Bryman (2002) huvudsakligen består av slutna frågor, vilket minskar 

svarsvariationen. Dock valdes även öppna intervjufrågor då vi ville uppmärksamma 

konsumenters synpunkter. Enligt Bryman (2002) är fördelen med att använda sig av frågor av 
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öppen karaktär att forskaren får möjlighet att erhålla oförutsedd information. Det var till fördel 

för den kvalitativa studien eftersom nya underliggande mönster då kunde skådas. Vi valde att 

använda oss av en projektiv teknik vilket innebar att konsumenter fick beskriva sina tankar 

kring andras konsumentbeteende. Enligt Christensen et al. (2010) kan den projektiva tekniken 

bidra till ökad grad av ärlighet bland respondenters svar.  

 

Observation som insamlingsteknik tillämpades då vi ville få kunskap om butikernas ekologiska 

samt konventionella produktutbud. Vi tyckte att observation som insamlingsteknik ansågs 

passande i studiens fall då vi behövde ta ställning till dels vad som skulle observeras, under vilka 

tidpunkter observationerna skulle ske, vad som kunde vara av intresse att söka information om 

och hur det skulle mätas, detta i enlighet med Christensen et al. (2010) beskrivning av 

observation som insamlingsteknik. Genom att göra ett observationsschema kunde vi jämföra 

butikernas exponering och hyllplacering av det konventionella och ekologiska produktutbudet.  

2.5 Urval  

 

Forskningsstudien tillämpade ett icke-sannolikhetsurval vilket enligt Christensen et al. (2010) 

innebär att alla undersökta enheter, i form av respondenter samt butiker, i populationen inte hade 

samma chans att bli utvalda, samt att val av dessa skedde icke slumpmässigt.  
 
Vi valde att tillämpa den strategiska typen av icke-sannolikhetsurval vid val av respondenter för 

studiens semistrukturerade intervjuer. Anledningen till detta val var att urvalet av respondenter 

skedde på grundval av de egenskaper som krävdes för att studiens frågeställning skulle kunna bli 

besvarad. Enligt Christensen et al. (2010) tillämpas ett strategiskt icke-sannolikhetsurval när ett 

behov av expertinformation, snarare än statistiskt underlag, krävs för att kunna ta reda på 

bakomliggande faktorer och orsaker kring ett fenomen, detta stämde överens med vår studies 

syfte. Eftersom studien hade för avsikt att få djupare insikt för, och kunskaper kring det 

undersökta fenomenet, grundades valet av respondenter på de erfarenheter dessa besatt. I studiens 

fall var kunskaper inom ämnen som konsumtion, konsumentbeteende samt ekologi av relevans. 

Urvalet av respondenter skedde redan i studiens tidiga skede, där litteratursökningen tillämpades 

för att erhålla förförståelse för studiens frågeställning. Genom litteratursökningen 

uppmärksammade vi relevanta svenska organisationer samt verksamma forskare inom Sverige, 

vars namn förekom i våra sekundärdata. Sammanlagt tillfrågades 21 individer bestående av 

forskare samt verksamma inom ekologi-, lantbruks- och livsmedelsbranschen. Av dessa var sex 

respondenter villiga att ställa upp på en telefonintervju.  

 
Konsumentintervjuerna ägde rum i tre av Sveriges största butikskedjor

5
 med hänsyn tagen till 

butikernas stora produktutbud, det geografiska läget samt det konventionella kundsegment som 

butikerna huvudsakligen vänder sig till. Datum för genomförande av intervjuer valdes ut i samråd 

med butiksansvariga och skedde under samma dagar som nästföljande insamlingsskede, 

observationer. Vid genomförande av de strukturerade intervjuerna med konsumenter användes 

påstana icke-sannolikhetsurval. Dessa intervjuer gjordes för att få bredare kunskap kring vad 

konsumenter anser gällande ekologiska livsmedel samt konsumentbeteende. Enligt Christensen et 

al. (2010) kännetecknas den påstana urvalstekniken av att intervjuaren befinner sig på den plats, 

                                                 
5
 Tillgänglig: dlf2011.auderis.se/download/190.../Dagligvarukartan-2012.pdf [2013-04-04] 
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där respondenterna som är aktuella för studien finns, vilket stämmer överens med vårt 

tillvägagångssätt vid insamlingsprocessen. Respondenterna valdes ut utan hänsyn tagen till 

tillhörighet av någon specifik kategori. Urvalsstorleken på sammanlagt 60 respondenter, med 20 

respondenter per butik, baserades på att vi under ett tidigt skede märkte att respondenterna inte 

bidrog med ny information, utan att upprepade teman kunde genomskådas i svaren. En annan 

anledning var att undersökningen genomfördes i tre olika butiker, vilket bidrog till att tillräcklig 

kunskap kunde fås om det undersökta beteendet hos konsumenter. Enligt Ryen och Torhell 

(2004) bör studien avslutas, när upprepade svar fås från respondenter och resulterar i att den 

teoretiska mättnaden uppnås. 

 

Det strategiska icke-sannolikhetsurvalet präglade även observationer i de utvalda butikerna. 

Observationerna ägde rum i samma butikskedjor som studiens konsumentintervjuer, och 

genomfördes under följande datum: 28:e februari 2013, 8:e mars 2013 samt 14:e mars 2013.   

2.5.1 Semistrukturerad intervju  

 

Den semistrukturerade intervjuguiden
6
 utformades genom att ta hänsyn till studiens syfte. Sju 

områden valdes med koppling till litteraturgenomgångens huvudområden: person, produkt samt 

plats. Inom sju utvalda teman utformades frågeställningar som kan knytas till forskningsfältet. 

Alla teman inkluderades inte under alla intervjuer utan varierade något till sin natur beroende på 

respondenternas expertisområden. De semistrukturerade intervjuerna, som varade mellan 20-60 

minuter, genomfördes via telefon. Anledningen till det berodde dels på det långa avståndet till 

respondenternas befintliga arbetsort, samt ökad chans för respondenternas vilja att ställa upp med 

kort varsel.  

 

Intervjuerna inleddes med en kort presentation kring den aktuella studien. Respondenten 

tillfrågades om denne ville förbli anonym samt om inspelning av intervjun var möjlig eftersom 

det skulle underlätta en senare transkribering. Därefter intervjuade en av oss respondenten medan 

den andre antecknade nyckelord. Utöver nyckelord spelades intervjuerna in via ett 

inspelningsprogram på en dator med användning av högtalartelefon. Användning av inspelning 

vid intervjuer medför enligt Bryman (2002) fördelar i form av noggrann och detaljrik analys av 

den insamlade informationen vid intervjutillfället samt möjligheten att upprepande gå igenom det 

insamlade materialet. Genom att samtala i lugn ton och lyssna på respondenten utan att avbryta 

denne i pågående svar försökte vi undvika den så kallade intervjuareffekten (Christensen et al. 

2010).   

2.5.2 Strukturerad intervju  

 

Det strukturerade frågeschemat
7
 utformades genom att ta hänsyn till studiens syfte. Sju frågor 

valdes, varav två av dem var öppna och resten slutna. Dessa hade kopplingar till studiens 

litteraturgenomgång och behandlade frågeställningar gällande ekologiska livsmedel samt 

konsumenters beteenden.  

 

                                                 
6
 Se Bilaga 1: Intervjuguide – Semistrukturerade intervjuer  

7
 Se Bilaga 2: Frågeschema – Konsumentintervjuer  
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De strukturerade intervjuerna, som varade i cirka två till tre minuter, genomfördes genom att vi 

placerade oss i de tre i förväg utvalda butikernas entréer. Vi var klädda vardagligt utan några 

utmärkande detaljer eftersom Christensen et al. (2010) anser att detta tillvägagångssätt är lämpligt 

för att vinna trovärdighet och tillförlitlighet hos potentiella respondenter. Vid bemötande av 

konsumenter presenterade vi kort studiens syfte och frågade därefter om de var villiga att ställa 

upp på en kort intervju. En av oss ställde frågorna till respondenten medan den andre antecknade 

respondentens svar.  

2.5.3 Observation 

 

Observationsschemat
8
 utformades genom att beakta de avdelningar som butiker vanligtvis är 

uppdelade i. Fyra avdelningar med sammanlagt sju produktkategorier valdes ut. Vi lade fokus på 

att få en variation av produktkategorier, och följde därmed SCB:s livsmedelsförsäljningsstatistik 

för 2011
9
. Utifrån statistiken valdes kategorier vars försäljning av ekologiska alternativ varierar 

till stor del. Schemat innehöll frågor kopplade till forskningsfältet där aspekterna 

konsumentbeteende och ekologiska livsmedel beaktades.  

 

Observationerna, som varade i cirka en timme, genomfördes genom att vi lokaliserade de aktuella 

butikernas i förväg utvalda produktkategorier och valde att därefter anteckna sortimentets 

hyllplacering samt huruvida butikerna tillämpade någon typ av kommunikation gällande det 

ekologiska sortimentet. Under observationernas gång noterades även antal ekologiska produkter 

som ingick i butikernas utbud i förhållande till de övriga produkterna inom produktkategorin 

samt andelen ekologiska produktalternativ beräknad i procent. Observationerna noterades genom 

fältanteckningar i form av stickord, i enlighet med Holme & Solvang (1997) och produkternas 

hyllplacering fotograferades, som vid senare tillfälle låg till grund för vår studies primärdata i 

enlighet med Andersen (2012).  

2.6 Bearbetning och analys av datamaterialet 

 

Vid transkribering av de semistrukturerade intervjuerna valde vi att bortse från oavslutade 

meningar, upprepningar av ord, dialektalt uttal, betoning, tvekan och pauser i intervjuerna, detta 

då vi inte var intresserade av att genomföra en samtalsanalys utan endast få djupare kunskap 

inom forskningsfältet (Bryman 2002). För att tydliggöra från vilken respondent en viss 

information härstammade, markerades varje ny replik med radbyte samt talarens initialer. Efter 

transkriberingsprocessen bearbetades materialet genom tillämpning av diskursanalys. 

Inspirationen till detta tillvägagångssätt inhämtades från Enquist och Javefors (1996) som 

tillämpade diskursanalys i sin avhandling. Genom att följa författarnas metodik, delade vi in 

materialet i fem diskursiva episoder. Dessa episoder avspeglade de huvudsakliga ståndpunkter 

som belyses i denna studie: konsumtion av ekologiska livsmedel, konsumentbeteende och 

attityder, produktion och försäljning av ekologiska livsmedel, den ekologiska konsumtionen 

globalt samt marknadens framtidsutsikter. 

   

                                                 
8
 Se Bilaga 4: Observationsschema 

9
 Tillgänglig: http://www.scb.se/statistik/HA/HA0103/2011A01/HA0103_2011A01_SM_HA24SM1201.pdf [2013-

04-04] 

http://www.scb.se/statistik/HA/HA0103/2011A01/HA0103_2011A01_SM_HA24SM1201.pdf
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I de strukturerade intervjuernas fall sammanställdes efter varje avslutat insamlingstillfälle 

respondenternas svar. Transkriberingen gjordes genom att sammanställa de kvantitativa svaren i 

datorn så att vi kunde beräkna frekvensen av en viss variabels förekomst. Respondenternas övriga 

tankar, åsikter och kommentarer sammanställdes också. Även i detta fall valde vi att tillämpa 

diskursanalys. Under kodningsprocessen
10

 kodades endast de två öppna frågorna, detta för att 

hitta de underliggande teman som förekom i respondenternas svar. Kodningen utfördes med hjälp 

av post-coding (Bryman 2002) som skedde efter att datainsamlingen var klar.   

 

Observationernas fältanteckningar sammanställdes efter varje avslutat insamlingstillfälle. 

Transkriberingen gjordes genom att vi valde att renskriva anteckningarna från 

observationsschemat och sammanställde en text, vilket överensstämmer med tillvägagångssättet 

presenterat av Bryman (2002).  

2.6.1 Analysmodell 

 

Med hjälp av diskursanalys, som enligt Alvesson och Sköldberg (2008) kan tillämpas på alla 

typer av språkhandlingar, möjliggjordes en analys av studiens semistrukturerade samt 

strukturerade intervjuer. Vi valde att hantera den framtagna språkhandlingen som en del av en 

social kontext. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) är detta en betydelsefull del av 

diskursanalysen för att kunna behandla aspekter kring konsumenters handlande och attityder, 

vilket överensstämmer med studiens syfte. Med hjälp av diskursanalysen kunde vi hitta mönster 

och utveckla kategorier i det erhållna datamaterialet.  

 

Studiens observationsdel analyserades genom användning av sekundärdata som erhållits vid 

eftersökningar. De tre butikernas i förväg utvalda produktutbud analyserades genom tillämpning 

av en teori framförd av Drèze, Hoch och Purk (1994), där en jämförelse gällande varornas 

sektionsplacering, A, B eller C samt en analys kring varför just denna hyllplacering valts för 

respektive vara gjordes. Därefter analyserades varför eller varför inte butiken använde sig av en 

tydlig kommunikation för att få kunden att uppmärksamma de ekologiska produktalternativen.  

Utöver det analyserades butikernas utbud av antalet ekologiska produkter i förhållande till övrigt 

produktutbud inom samma kategori. 

2.7 Studiens trovärdighet  

 

Studiens reliabilitet kan enligt Bryman (2002) mätas med hjälp av termen pålitlighet samt 

replikerbarhet. I denna studie gavs en detaljrik beskrivning för studiens alla stadier. Vi tog 

hänsyn till studiens interna reliabilitet genom att transkribera de tre insamlingsteknikernas 

intervjuer tillsammans för att undvika felkällor vid tolkningsprocessen. Vi beaktade även 

kodningsreliabiliteten genom att genomföra kodningsprocessen av de tre insamlingsteknikerna 

tillsammans i enlighet med Svenning (2003). 

 
Vi försökte i enlighet med Bryman (2002) ta hänsyn till intern validitet. Studiens interna validitet 

uppnåddes genom en kontinuerlig växelverkan mellan den teoretiska grunden samt den empiriska 

datainsamlingen. Det uppnåddes genom en grundlig litteraturgenomgång som gav oss en del 

                                                 
10

 Se Bilaga 3: Kodbok – Konsumentintervjuer  
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kunskap kring forskningsfältet redan innan datainsamlingen gjordes. Därefter kopplades det 

empiriska resultatet tillbaka till de framtagna teorierna. Tillförlitlighet, som enligt Bryman (2002) 

består av respondentvalidering samt triangulering, användes för att säkerhetsställa studiens 

interna validitet. Genom att skicka transkriberingarna av de semistrukturerade intervjuerna till 

respondenterna för godkännande tog vi hänsyn till respondentvalidering i studien. Triangulering 

användes på så sätt att studien i första hand baserades på en litteratursökning som i sin tur 

utmynnade i semistrukturerade samt strukturerade intervjuer.   
 
Överförbarhet, som enligt Bryman (2002) är en motsvarighet till extern validitet, uppnåddes 

genom att vi redogjorde tillvägagångssättet samt utformningen av studien på ett detaljrikt sätt. 

Studien strävade efter att tolka och förstå forskningsfältet, det vill säga kvalitativ 

generaliserbarhet, snarare än att uppnå statistisk generaliserbarhet som är en del av den externa 

validiteten (Bryman 2002), detta innebär att det i slutändan blir läsarens uppgift att bedöma om 

studiens resultat kan generaliseras till andra fält (Christensen et al. 2010).  

2.8 Etiska principer 

 

Vid de semistrukturerade intervjuerna försökte vi beakta de etiska principerna genom att maila 

den utformade intervjuguiden till de berörda parterna i förväg. Det gjorde att vi kunde vara mer 

säkra på att respondenterna hade fullständig förståelse för vilka ämnen som skulle beröras i 

intervjun. Genom att skicka transkriberingen av de utförda intervjuerna till respondenten och be 

om godkännande ville vi uppfylla informations- och samtyckeskravet (Bryman 

2002). Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att vi tog hänsyn till respondenternas eventuella 

vilja att förbli anonyma. Genom att endast använda det insamlade materialet i den pågående 

forskningens syfte uppfylldes även nyttjandekravet (Bryman 2002).  
 
I de strukturerade intervjuerna tog vi hänsyn till de etiska principerna genom att i förväg fråga 

respondenterna om de ville medverka i studien samt att syftet med studien presenterades. På så 

sätt hade respondenterna möjlighet att avböja om de inte ville ställa upp, i enlighet med 

informations- och samtyckekravet. Konfidentialitetskravet saknade relevans i detta sammanhang, 

då respondenterna förblev anonyma.  Vi använde oss av en projektiv teknik vid utformning av 

frågeschemat, vilket bidrog till att vi kunde undvika det etiska dilemmat där respondenten snarare 

vill förmedla en attityd som är mer moralisk och samhällsaccepterad, än att uppge verkliga 

handlingar och åsikter (Christensen et al. 2010).  

2.9 Kritisk metoddiskussion  

 

Den huvudsakliga nackdelen vid val av ett strategiskt icke-sannolikhetsurval vid 

semistrukturerade intervjuer är att resultatet enligt Christensen et al. (2010) kan bli icke-

representativt för målpopulationen. Detta innebär att resultatet inte kan generaliseras. Det 

snedvridna resultatet orsakas enligt Christensen et al. (2010) vanligtvis av över- eller 

undertäckning av de respondenter som ingår i den valda målpopulationen och blir utvalda till 

urvalet, i vårt fall forskare. Generaliserbarheten är ingenting som vi i vår studie valde att lägga 

fokus på. Vi tyckte att det snarare var av värde att försöka välja ut de respondenter vars kunskap 

och erfarenhet anses vara betydelsefulla för studiens forskningsområde, vilket enligt Christensen 

et al. (2010) överensstämmer med tillämpningen av kvalitativa forskningsstudier.  
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De semistrukturerade intervjuerna genomfördes via telefon, vilket enligt Christensen et al. (2010) 

kunde medföra felkällor i form av missförstånd eller bristande möjlighet att kunna förtydliga en 

dialog. Vi försökte undvika dessa felkällor genom att maila intervjuguiden vid första kontakten 

med den potentiella respondenten. Det bidrog till att respondenten, om denne var villig att ställa 

upp på intervju, i förväg hade möjlighet att fundera över de teman som senare skulle tas upp 

under intervjutillfället. Detta i sin tur ledde till att missförstånd kunde undvikas då respondenten 

hade möjlighet att ställa frågor om något tema var oklart eller inte kunde besvaras. 

 

De strukturerade intervjuerna kunde feltolkas eftersom Christensen et al. (2010) menar att 

respondenter väljer att svara oärligt genom att ge svar som är socialt accepterade snarare än som 

speglar de egna uppfattningarna om ett specifikt ämne. I studiens fall kunde en felkälla vara det 

gap som uppstår mellan önskvärda och faktiska beteenden. Respondenter väljer att framstå som 

goda individer i etiska och moraliska avseenden, i detta fall angående ekologi och den rådande 

klimatsituationen, istället för att uppge ett faktiskt beteende. Vi försökte att undvika denna typ av 

felkälla med hjälp av projektiv teknik som låg till grund för utformningen av frågeschemat.  

 

Vid användning av diskursanalys kan forskare enligt Alvesson och Sköldberg (2008) överbetona 

de samband som hittas i materialet vilket leder till inkonsekventa och falska samband. Forskarna 

kan, enligt Alvesson och Sköldberg (2008), därmed förbise den variation som förekommer i de 

framtagna kategorierna. Med hjälp av handledning och seminarier med andra uppsatsgrupper 

kunde vi erhålla kritik och kommentarer vilket möjliggjorde en högre grad av objektivitet i 

studien.  
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3 Litteraturgenomgång  
 

Under detta kapitel redogörs vilka begrepp som kan kopplas till forskningsfrågan, vilka delas in i 

person, produkt samt plats, och där en redogörelse för konsumentbeteende görs. Utöver detta tas 

pristeori samt teori kring butikers hyllplacering upp.    

3.1 Person 

3.1.1 Konsumentbeteende 

 

Roddy, Cowan och Hutchinson (1996) menar att ett flertal tidigare studier gjorts kring organiska 

matvaror runt om i världen. Baserat på dessa studier varierar enligt författarna orsakerna kring 

varför konsumtion av organiska matvaror uppstår. De vanligaste orsakerna brukar vara att dessa 

matvanor uppfattas vara mer hälsosamma och innehålla mer näring enligt konsumenter, att inga 

kemikalier används i produktionsprocessen, att det ekologiska jordbruket är bättre utifrån en 

miljösynpunkt samt att konsumenter anser att den organiska maten smakar bättre än de 

konventionella produkterna (Roddy, Cowan & Hutchinson 1996). De vanligaste anledningarna 

däremot till varför konsumenter inte köper organiska matvaror är enligt Roddy, Cowan och 

Hutchinson (1996) att varorna inte är lättillgängliga med liten produktvariation, att kvaliteten inte 

är tillräckligt bra för kunden ifråga samt att konsumenten är relativt nöjd med de produkter den 

för nuvarande konsumerar.  

 

Enligt Arora (1982) har dagens konsumenter ett lågt engagemang gentemot dagligvaror. De kan 

dock bli mer uppmärksammade och få högre engagemang om relevant information kring 

produkternas kännetecken synliggörs. Dahlstrand och Biel (1997) menar att miljömedvetna 

konsumtionsmönster kan åstadkommas genom förändring i individernas värderingar, som 

resulterar i att miljöpåverkan uppfattas mer värdefullt. En sådan förändring kan enligt författarna 

uppnås genom informationsåtgärder. Dessa bör enligt Dahlstrand och Biel (1997) följa olika 

utformningsstrategier för att tilltala olika konsumentgrupper, beroende på graden av engagemang. 

Heunion (1972) stödjer denna diskussion och påpekar att användning av information kring 

produktens påverkan på miljö inne i butiken, ökar produktens försäljning. Enligt resonemanget 

som framförs av Spies, Hesse och Loesh (1997) är det av värde att anpassa graden av 

informationsflöde i butikerna. Författarna menar att alldeles för mycket information kan skrämma 

bort kunderna, samtidigt som en väldigt låg grad av informationsflöde inte kommer att 

uppmärksammas. 

 

Konsumtion, där fokus ligger på konsekvenser som den kan orsaka allmänheten samt försök till 

att utföra någon slags social förändring, benämns enligt Webster (1975) Socially Responsible 

Consumption (SRC). Denna definition jämför Webster (1975) med definitionen som avser socialt 

medvetna konsumenter. Karaktäristiska drag är medvetenhet kring aktuella problem, aktivt 

engagemang samt tron på den enskildes kraft för att kunna åstadkomma förändringar. Roberts 

(1995) definierar SRC som medvetenhet kring både miljö och sociala frågor, där konsumenter 

genom sina köp åstadkommer en lägre påverkan på miljön samt stödjer företag som arbetar med 

ansvarsfullt företagande. 
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Konsumenter anser sig i många fall vara socialt medvetna, dock menar Carrington, Neville och 

Whitwell (2010) att det förekommer skillnader i konsumenters åsikter kring det etiska handlandet 

samt deras faktiska beteende. Enligt författarna sprider sig tankarna kring den etiska 

konsumtionen bland dagens konsumenter, men resulterar inte i något praktiskt handlande. Detta 

gap som uppstår benämns intention-beteendegap och innebär att en individs intentioner inte kan 

användas till att förutse dennes beteende (Carrington, Neville & Whitwell 2010). Carrington, 

Neville och Whitwell (2010) påstår att konsumenter egentligen har till avsikt att konsumera 

etiskt, men att de väl inne i butiken stöter på förhinder i form av att det konventionella 

produktalternativet exempelvis är kraftigt rabatterat eller att den efterfrågade produkten inte finns 

som ekologiskt alternativ.  

 

En företeelse som liknar ovanstående benämns ett socialt dilemma. Enligt Gupta och Ogden 

(2009) uppstår ett socialt dilemma då en individ står inför ett beslut att antingen agera för 

samhällets bästa och samarbeta med samhällets övriga medlemmar eller att utföra handlingar som 

gynnar individen själv. Vid sådana beslutssituationer erhåller individen en större fördel om denne 

väljer att handla för egenintresse, samtidigt som hela samhället gynnas mer vid ett samarbete 

samhällets alla medlemmar emellan. Agerande utefter egenintresse är alltid skadlig för övriga 

medlemmar samt resulterar i mer skada än den individuella vinsten. Det sociala dilemmat visar 

på ett beroendeförhållande som råder i samhället i stort, där den kortsiktiga uppoffringen på 

individnivå medför långsiktiga vinster för alla individer (Gupta & Ogden 2009). Enligt Vermeir 

och Verbeke (2006) kan denna problematik vara förklaringen till den relativt låga konsumtionen 

av ekologiskt odlade produkter. De andra aspekterna som enligt författarna istället spelar in vid 

köp är pris, kvalitet, bekvämlighet och varumärkeskännedom (Vermeir & Verbeke 2006). 

  

O'Shaughnessy (1992) diskuterar orsakssambanden som leder till köpbeslut. Dessa 

orsakssamband är direkt beroende av produktens funktionalitet. Produkten blir mer påtaglig för 

konsumenten när den tilldelas en viss funktion, exempelvis dödar myggor eller gör kaffet sötare. 

Författaren redovisar för sådana orsakssamband, som får konsumenten att köpa en viss produkt. 

Det första sambandet behandlar externa faktorer som orsakar köpbeslut, exempelvis kulturella 

faktorer, press från referensgrupper eller varumärkeslojalitet. Nästa orsakssamband som 

presenteras av O'Shaughnessy (1992) är det mentala tillståndet som leder till köp, som innehåller 

mentala aspekter som attityd, engagemang samt konsumentens personlighet. Reklam, promotion 

och provprodukter ger upphov till samband som uppstår när externa faktorer påverkar det 

mentala tillståndet. Det sista sambandet identifieras av O'Shaughnessy (1992), som 

konsumentens mentala tillstånd, som påverkar graden av konsumentens engagemang vid 

köpbeslutet, och kan ge upphov till efterföljande mentalt beteende. Enligt författaren krävs 

påverkan på konsumentens kognition som i sin tur påverkar individens affekt och slutligen 

utmynnar i påverkan på konsumentens beteende. På så sätt uppstår konsumentens lärande om 

produkten eller varumärket i hierarkins första skede för att senare utveckla positiva eller negativa 

associationer till denna, som i sin tur skapar handling.  

 

En annan modell som beskriver konsumentens beslutsfattande process har blivit identifierad av 

Howard (1989) och benämns Consumer Decision Model. Modellen är uppdelad i sex steg, där 

processen startar med information, där konsumenten bildar sig en uppfattning i samband med 

någon typ av stimuliexponering, exempelvis reklam. Nästa steg i Howards (1989) modell är 

varumärkesigenkänning, som karaktäriseras av huruvida konsumenten kan placera och tilldela ett 

specifikt varumärke egenskaper och tidigare erhållen information. Vidare bildar konsumenten en 
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attityd, som kan beskrivas med graden av förväntan av att ett visst varumärke kommer att 

uppfylla de krav som konsumenten har. Vikten läggs vid konsumentens reflektion och jämförelse 

kring de attribut som en produkt eller varumärke bär på och de som värdesätts av konsumenten. 

Nästkommande skede i Howards (1989) modell benämns förtroende och återspeglar graden av 

konsumentens övertygelse kring att dennes åsikt om produktens funktion och attribut är korrekt. 

Modellens femte fas är konsumentens intention, som är av mental karaktär och återspeglar 

konsumentens avsikt att genomföra sitt köp inom en bestämd tidsperiod. Slutligen redovisar 

Howard (1989) för modellens ändfas, där konsumenten genomför sitt köp. 

 

Howard (1989) redovisar för tre typer av köpprocesser, där konsumentens informationssökning 

och intention till köp påverkas. En köpprocess, där konsumenten söker en omfattande lösning på 

sitt problem, karaktäriseras av att konsumenten kommer åt nya produktkategorier. Konsumenten 

måste då genomföra en detaljerad informationssökning för att bilda sig en uppfattning. En 

problemlösning av begränsad karaktär, präglar en köpprocess, där konsumenten stöter på ett nytt 

varumärke inom en tidigare känd produktkategori. Under en sådan process, begränsas 

konsumentens informationssökning till egna minnesbilder om produktkategorin. En 

beslutsfattande process som sker rutinmässigt, sker enligt Howard (1989) när konsumenten 

kommer åt redan kända märken inom en tidigare känd produktkategori. Konsumenten behöver då 

inte avsätta resurser åt informationssökning.  Exempelvis sker en sådan process vid köp av 

dagligvaror.  

 
Solér (1997) uppmärksammar att en viktig aspekt inom konsumentbeteende som har en 

omfattande påverkan på konsumtionen är dess omgivningsfaktorer. Enligt Belk (1975) har den 

rådande situationen inverkan på konsumenters beteendemönster. Författaren reviderar därmed 

den traditionella stimuli-organisms-reaktionsmodellen och adderar situation som en del av 

stimuli. Belk (1975) identifierar situation som består av sådana faktorer som fysisk och social 

omgivning, årstid, veckodag, datum, tid på dagen och konsumentens sinnesstämning. Sandell 

(1968) för en liknande diskussion, där han påpekar att en individ med fastställda preferenser, gör 

olika val, beroende på rådande situation.  

 

 
Figur 1: En uppdaterad S-O-R-modell (Belk 1975) 

 

Inom The Theory of reasoned action behandlas två typer av intentioner till ett specifikt beteende. 

Den ena typen av intention är individens personliga attityd till ett visst beteende som bestäms av 

huruvida beteendet anses vara fördelaktigt. Den andra typen av intention bestäms av 

samhällsnormer som tillämpas i omgivningen, som avgör om ett visst beteende utförs. På så sätt 

definieras individens intention dels av dennes personliga attityd, men även rådande 

samhällsnormer (Ajzen & Madden 1986). 
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Figur 2: The Theory of reasoned action (Ajzen & Madden 1986) 

 

En förlängning av denna teori utgörs av Ajzens (1991) The Theory of planned behaviour, som 

även den grundas på individens intentioner till ett visst beteende. Ju mer resurser en individ 

avsätter för att möjliggöra ett visst beteende, desto större blir chansen att beteendet faktiskt 

utförs. Aspekten som skiljer de två teorierna åt är perceived behavioral control, på svenska 

upplevd beteendekontroll, som läggs till i Theory of planned behaviour. Denna aspekt behandlar 

den individuella uppfattningen kring beteendets svårighetsgrad.  

 

Ajzen (1991) menar att upplevd beteendekontroll kan bli definierad via individens förväntan av 

att nå framgång, vid genomförande av ett visst beteende. Författaren påpekar att individens 

beteende är starkt korrelerat med dennes uppfattningar kring huruvida denne kommer lyckas med 

denna handling eller inte. På så sätt blir även individens självförtroende och tron på den egna 

förmågan involverat i processen och har en direkt påverkan på individens val av handlingar som 

denne väljer att utföra. Aspekterna upplevd beteendekontroll samt beteendeintentioner kan då 

enligt Ajzen (1991) användas för att för förutsäga ett visst beteende. Ajzen (1991) menar att, om 

beteendeintentioner hos två individer är konstanta, ökar chansen för genomförande av ett 

beteende hos den individ vars självförtroende är högre än hos den som tvivlar på sin förmåga.  
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Figur 3: The Theory of planned behaviour (Ajzen 1991) 

 

Grubb och Grathwohl (1967) menar att individens självuppfattning, så kallad self-concept, växer 

fram genom relationer till andra. Reflektioner kring andras reaktioner bygger upp individens 

föreställning om sig själv. Betydelsefulla personer i individens omgivning, så som föräldrar och 

lärare, har en särskild påverkan på individens självuppfattning. Individen strävar efter att få 

positiva reaktioner från de betydelsefulla personerna och anpassar därmed sitt beteende utefter 

dessa reaktioner. Konsumtionsvaror används i detta fall som symboler för att förmedla 

information och upprätthålla en kommunikation individerna emellan. På så sätt kommer 

individen att använda sig av dessa symboler för att erhålla positiva reaktioner från omgivningen 

och särskilt från de betydelsefulla gestalterna individen har i sitt liv (Grubb & Grathwohl 1967). 

 

 
Figur 4: Self-concept (Grubb & Grathwohl 1967) 
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3.1.2 Livsstil och demografi 

 

Enligt Assael (1994) kännetecknas många individers livsstil av en mycket stressig vardag, där 

konsumenter kontinuerligt söker efter lösningar som skulle kunna underlätta och ge ökad 

bekvämlighet. En konsekvens av denna livsstil är att konsumenter inte hinner beakta och hantera 

den information som möjligtvis fås angående livsmedlens innehåll. Detta i sin tur har påvekan på 

konsumtionen av ekologiskt odlade produkter, där konsumentens möjlighet till sökning efter 

ekologiska varor minskar (Assael 1994). En annan aspekt som kännetecknar dagens postmoderna 

samhälle utgörs enligt Hannpää (2007) av kollektivistiskt tänk, där samhällets medborgare är mer 

medvetna om sin omgivning. Derksen och Gartrell (1993) menar att samhället har erkänt den 

negativa påverkan som konsumtionen har på miljön, där en av åtgärderna utgörs av konsumtion 

av ekologiskt odlade produkter.   

 
Enligt Solér (1997) segmenteras konsumenter utefter dessas inställning till köp av miljövänliga 

varor. Det första segmentet omfattar konsumenter som anser att produkter som är märkta som 

miljövänliga inte ger någon garanti för att de inte utgör någon skada för miljön. Dessa 

konsumenter anser att all konsumtion är miljöskadlig. Konsumenter inom det andra segmentet 

benämns miljövänliga medborgare och anser att de miljövänliga produkterna är skonsammare 

mot miljön jämfört med de icke miljövänliga alternativen. Nästa segment innehåller konsumenter 

som är medvetna om sin hälsa och bedömer produkter av miljövänlig karaktär vara 

hälsosammare. Sista konsumentsegmentet karaktäriseras av tankar kring naturen och det 

ekologiska kretsloppet, där den negativa påverkan på dessa kan minskas genom konsumtion av 

miljövänliga produktalternativ (Solér 1997).  

 
Fraj och Martinez (2006) skiljer på ekologiskt beteende och ekologisk attityd bland konsumenter. 

Författarna menar att ekologisk attityd tyder på konsumentens negativa eller positiva inställning 

till köpet, medan ett beteende snarare avser den slutliga aktiviteten. I sin studie försökte Fraj och 

Martinez (2006) få djupare inblick i huruvida individens personlighet har påverkan på det 

ekologiska beteendet. Enligt studiens resultat var de individer som konsumerade ekologiska varor 

bland annat öppna, sällskapliga och medvetna om de konsekvenser som deras beteende gav 

upphov till.  

 

Solér (1996) påstår att de miljömedvetna konsumenterna kännetecknas av mer erfarenhet och 

kunskap kring de ekologiskt odlade produkterna, där dessa erfarenheter gör sig påminda vid 

köpbeslutet och får konsumenten att välja den ekologiska varan. Solér (1996) menar att det är de 

individuella upplevelserna som är viktiga i detta sammanhang. Angelöw och Jonsson (2007) 

konstaterar, likt Solér (1996), att individens vilja att vara miljömedveten påverkas av dennes 

tidigare erfarenheter. Författarna ger exempel på individer som blev miljömedvetna efter att de 

blivit direkt utsatta för de konsekvenser som miljöförstöring ger upphov till. Ett exempel 

illustrerar en kvinna som under en längre period var bosatt på en ort, närliggande en kemifabrik, 

där medborgare fick hälsoproblem och husdjur kunde få missbildade ungar. Sådana upplevelser 

leder enligt Angelöw och Jonsson (2007) till att individer i längden blir mer miljömedvetna.  
 
Baldassare och Katz (1992) menar att det råder varierande argumentation kring om de 

demografiska faktorerna kan användas för att beskriva en ekologisk konsument. Dietz, Stern och 

Guagnano (1998) menar att de miljömedvetna konsumenterna oftast är yngre, högutbildade, har 
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liberala politiska åsikter och är bosatta i storstadsområden. Andra demografiska variabler så som 

inkomst samt social inkomst brukar enligt författarna inte påvisande ha något samband med 

miljömedveten konsumtion. Dietz, Stern och Guagnano (1998) argumenterar för att kvinnliga 

konsumenter präglas av högre miljömedvetenhet än manliga konsumenter. Enligt författarna 

beror detta på att kvinnor oftast är uppfostrade på ett sätt som gör dem mer oroliga, engagerade 

och omsorgsfulla.  

3.2 Produkt 

3.2.1 Ekologisk produkt 

 

Enligt Solér (1996) kännetecknas en miljövänlig produkt av att vara den som tillför minst 

miljöskada inom produktkategorin. Författaren menar alltså att det är felaktigt att påstå att en 

ekologisk produkt inte utgör någon miljöpåverkan alls. Angelöw och Jonsson (2007) 

argumenterar för att de ekologiska produkterna, istället bör benämnas miljöanpassade, för att 

kommunicera korrekt budskap till konsumenterna.  

 

Solér (1996) redovisar för karaktärsdragen av framställningen av en ekologisk vara, genom att 

presentera processerna: produktion, distribution samt konsumtion. Varornas produktionsprocess 

präglas av återvinningsbart och förnybart material, som finns tillgängligt i närheten för att 

minimera transporten. Utsläppen kontrolleras noga för att påverka miljön i lägsta möjliga 

utsträckning, så väl som hos producenterna själva som hos dessas materialleverantörer. 

Distributionsprocessen kännetecknas av kortare transportsträckor, då varorna är närproducerade. 

Detta medför att varorna inte kräver någon kraftig paketering, vilket medför resursbesparingar. 

Transport av varor sker med användning av alternativa energikällor vilket medför låg grad av 

miljöpåverkan. Vid konsumtionstillfället minimeras varans transport, då den redan finns 

tillgänglig i butik. Konsumtion av produkten har en låg grad av negativ inverkan på miljön, där 

även produktens förpackning är biologiskt brytbar och kan återvinnas (Solér 1996).  

 

Problematiken som Solér (1996) identifierar i samband med processuppdelning ovan, kan 

exempelvis handla om vilken produkt som avses vara mer miljövänlig – den som är 

närproducerad eller den som hade lägre grad av miljöpåverkan under produktionsprocessen, men 

som kräver långa transportsträckor för att nå slutkonsumenten.  

3.2.2 Pristeori 

 

Enligt Steenhuis, Waterlander och de Mul (2011) är livsmedelsvaror som innehåller mindre 

kalorier, oftast dyrare. På så sätt kan enligt författarna låginkomsttagare uppleva finansiella 

förhinder gällande köp av hälsosamma livsmedel. Prisaspekten utgör en viktig aspekt vid val av 

varor och enligt författarna kännetecknas konsumenter av dagligvaror av priskänslighet och 

reagerar därmed starkt på ändringar i prisnivåer (Steenhuis, Waterlander & de Mul 2011).  

 

En prissättningsstrategi som fokuserar på att ta ut ett högt pris kan enligt Dolgui och Proth (2010) 

bli framgångsrik endast när det överensstämmer med det produktvärde som konsumenten 

erhåller. I detta sammanhang är produktens varumärkeskännedom avgörande där starka 

varumärken med tydliga kvalitetsprofiler oftast kan ta ut ett högre pris. Tillämpning av 
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lågprisstrategi är oftast framgångsrik inom livsmedelbranschen. Exempel på detta är enligt 

författarna butikskedjan Lidl som med sin lågprisstrategi erövrar allt fler marknadsandelar i 

Europa. Framgången av lågprisstrategi kännetecknas framför allt av den höga 

försäljningsvolymen, som kompenserar för produkternas låga prisnivå. Låga samt höga 

prissättningsstrategier är fasta strategier med direkt anknytning till företagets image. På så sätt är 

dessa strategier väldigt oflexibla och kan inte anpassas utefter marknadsläget, 

konkurrenssituationen eller andra aspekter som kan påverka priset (Dolgui & Proth 2010).  

 

En strategi som till skillnad från föregående prissättningsstrategier, kännetecknas av sin 

anpassningsbarhet, är enligt Dolgui och Proth (2010) marknadssegmentering. Denna strategi 

kännetecknas av företagets erbjudande till fler kundsegment, som anpassas utefter det specifika 

segmentets efterfråga. Vid tillämpning av denna typ av prissättningsstrategi läggs vikten vid att 

medlemmar i de olika segmenten ska kännetecknas av gemensamma parametrar gällande dessas 

konsumtionsmönster, som får dem att tillhöra samma segment. Exempel på segment kan vara 

kundens önskemål gällande lågt pris, ett specifikt varumärke samt produktens kvalitet, segmenten 

kan även baseras på andra variabler som exempelvis demografiska eller socioekonomiska 

(Dolgui & Proth 2010).  

3.2.3 Produktstrategi 

 

Enligt Ha (2012) är bekvämlighet en viktig faktor hos konsumenter för att ett köp ska inträffa, 

detta till den grad att konsumenter prioriterar denna aspekt framför en produkts kvalitet och även 

funktion. Ha (2012) menar att konsumenter försöker undvika produkter som förknippas med 

kostnader i form av bland annat tid eller opraktisk användning. Lansering av miljövänliga 

produktalternativ blir framgångsrik om konsumtionen av dessa resulterar i en praktisk fördel för 

konsumenten. På så sätt är konsumenten inte villig att betala extra för att skydda miljön till den 

grad att de prioriterar att köpa den opraktiska miljövänliga produkten framför den icke 

miljövänliga, men mer praktiska produkten.  

 

Istället för att ta ut höga marginaler bör företag enligt Ha (2012) lägga fokus på effektivisering av 

sin produktion, detta för att kunna erbjuda lägre priser på det ekologiska utbudet. Ett sätt att 

kunna möjliggöra en effektiv produktionsprocess, går enligt Ha (2012) ut på minimering av 

resurser och energianvändning. En sådan effektivisering skulle kunna komma till stånd via 

exempelvis förenklade förpackningsprocesser eller nya framställningsmetoder.  
 

En effektiv marknadsföringsstrategi som klarar av att sända ut rätt budskap till konsumenten vid 

allra första ögonblicket är en annan betydelsefull strategi vid produktpositionering (Ha 2012). 

Författaren menar att det är en sådan strategi som krävs för att bygga upp de miljövänliga 

produkternas image. Genom användning av ett slagkraftigt varumärkesnamn samt 

förpackningsdesign som kommunicerar ut budskapet, skapas igenkänning hos konsumenterna 

vilket gynnar konsumtionen av de specifika produkterna (Ha 2012).  
 

Womack och Jones (2005) beskriver konceptet bakom Lean Consumption där följande sex 

principer beaktas. Den första principen behandlar vikten av att lösa kundens förfrågan 

fullständigt, där lösningens alla beståndsdelar fungerar enhetligt. Därefter presenteras principen 

om kundens värdefulla tid som inte får läggas på icke värdeskapande processer. Enligt nästa 

princip måste vikten läggas vid att arbetet ska resultera i att leverera exakt det kunden efterfrågar, 
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som i sin tur måste levereras till den plats kunden föredrar. Leveransen måste även ske under den 

tidpunkt som passar kunden bäst. Avslutningsvis kan verksamheten effektiviseras genom att 

sammanslå arbetsprocesser, vilket även besparar kunden tid samt möda (Womack & Jones 2005).  
 
Enligt Torjusen, Lieblein, Wandel och Francis (2001) kan livsmedel förmedla sensoriska samt 

icke-sensoriska kvaliteter. Enligt författarna ansvarar de sensoriska kvaliteterna för de direkta 

behoven som produkten förmedlar så som exempelvis lukt och utseende. De icke-sensoriska 

kvaliteterna består av bland annat hälsoaspekten samt produktens miljöpåverkan, som har störst 

påverkan och motivation på konsumenter av de ekologiska livsmedlen. Torjusen et al. (2001) 

menar att motivation som sker med hjälp av de icke-sensoriska aspekterna leder till ett värdestyrt 

beteende, där livsvärden är av betydelse vid köp av dagligvaror. 

3.3 Plats 

3.3.1 Produktexponering och hyllplacering 

 

Enligt Drèze, Hoch och Purk (1994) är hyllexponering ett kraftfullt verktyg som används bland 

annat för att, genom att öka konsumentens uppmärksamhet, öka chansen till köp av bestämda 

varor. Kunden kan på så sätt bli påverkad till köp av varor med högre pris eller fler små 

impulsköp. Enligt Hoch och Deighton (1989) framträder konsumentens beslut om köp först vid 

butiksbesöket, där endast en tredjedel av konsumenterna faktiskt utför en noggrann planering av 

köpet inför besöket. Författarna menar att de beslut som fattas väl inne i affären kännetecknas av 

lågt engagemang från konsumentsidan, där val av produkter bestäms väldigt fort och med 

minimal grad av informationssökning och prisjämförelse. Drèze, Hoch och Purk (1994) påpekar 

att vid sådana situationer har försäljaren chansen att göra produkten synlig och öka dennes saliens 

genom ökad uppmärksamhet.  

 

Enligt Drèze, Hoch och Purk (1994) erhåller produkter som är placerade på samma hyllnivå som 

individens ögonhöjd bäst exponering, denna hyllplacering brukar benämnas nivå A. Nivå B, som 

är placerad över nivå A, utgör enligt författarna näst bäst produktexponering. Den mest 

ofördelaktiga hyllnivån benämns nivå C och är placerad under nivå A. Drèze, Hoch och Purk 

(1994) påstår att konsumenterna föredrar att sträcka på sig för att nå till varorna istället för att gå 

ner. Författarna påstår att det råder skilda meningar kring vilken position på det horisontella 

planet som är mest gynnsam, där vissa påstår att det är i mitten av butikens plan som 

exponeringen är som bäst, medan andra menar att kanthyllor drar till sig mest uppmärksamhet 

(Drèze, Hoch & Purk 1994).  

 

Enligt Curhan (1973) uppstår ett positivt samband mellan storleken på hyllutrymme, där 

produkten är placerad, samt storleken på antalet sålda produktenheter. En förklaring till detta kan 

vara att konsumenten tolkar den höga andelen av hyllutrymme som produktens popularitet bland 

andra konsumenter och väljer där av den för att försökta undvika besvikelse över produktens 

kvalitet (Curhan 1973).  
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4 Empiri  
 

I detta kapitel återges undersökningens empiriska data, där de semistrukturerade och 

strukturerade intervjuerna samt observationerna behandlas.  

 

4.1 Presentation av respondenter till semistrukturerad intervju 
 

Thomas Svaton: VD för Svensk Dagligvaruhandel. Har varit verksam inom dagligvarubranschen 

sedan 1975
11

.  

 

Per Baummann: Samordnare inom produktsäkerhet och lagstiftning för Svensk 

Dagligvaruhandel. Har tidigare varit anställd hos KF och är i dagsläget konsult hos Svensk 

Dagligvaruhandel
11

.   

 

Gunne Grankvist: Docent i psykologi vid Högskolan Väst. Gunne Grankvist har tidigare forskat 

kring bakomliggande orsaker till konsumenters samt företagsinköpares konsumtion av 

miljövänliga produkter. Utöver detta har Grankvist bland annat utfört studier rörande 

konsumtionens etiska perspektiv vid exempelvis konsumenters val av rättvisemärkta produkter
12

. 

 

Cecilia Ryegård: Redaktör för Ekoweb. Ekoweb tillhandahåller diverse rapporter kring ekologisk 

konsumtion
13

.  

 

Lena Ekelund Axelson: Professor i arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi på Sveriges 

Lantbruksuniversitet. Har bland annat gjort en studie som behandlar konsumenters attityder och 

beteende kring ekologiska livsmedelsprodukter
14

. 

 

Eva Rülf: Marknadsutvecklare inom livsmedel, med särskild kompetens inom ekologisk 

produktion på Lantbrukarnas Riksförbund
15

.   

4.2 Semistrukturerade intervjuer 

 

Datamaterialet som har erhållits via semistrukturerade intervjuer har delats in i fem episoder. 

Dessa fem diskurser beskriver den aktuella frågeställningen utifrån fem perspektiv. Diskursen 

Konsumtion av ekologiska livsmedel beskriver den förändring i konsumtionen av ekologiska 

dagligvaror som har skett under de senaste åren. Episoden som behandlar konsumentbeteende 

och attityder kring ekologiskt odlade matvaror benämns Konsumentbeteende och attityder. Nästa 

diskursiva avsnitt, vid namn Produktion och försäljning av ekologiska livsmedel illustrerar hur 

ekologisk produktion och därefter försäljning bedrivs och utformas. Under diskursen Den 

ekologiska konsumtionen globalt jämförs synen på den ekologiska marknaden länderna emellan. 

                                                 
11

 Tillgänglig: http://www.svenskdagligvaruhandel.se/web/Kansli_1.aspx [2013-04-04] 
12

 Tillgänglig: http://www.hv.se/extra/pod/?action=pod_show&id=699&module_instance=3 [2013-04-04] 
13

 Tillgänglig: http://www.ekoweb.nu/?p=5981&m=2034 [2013-04-04] 
14

 Tillgänglig: http://orgprints.org/2839/1/ekolantbruk39.pdf [2013-04-04] 
15

 Tillgänglig: http://www.lrf.se/mat/ekologiskt/den-ekologiska-livsmedelsmarknaden/ [2013-04-04] 
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Därefter behandlas marknadens möjliga utveckling i framtiden, vilket utmynnar i episoden som 

benämns Framtidsutsikter. 

4.2.1 Konsumtion av ekologiska livsmedel 

 

Enligt Thomas Svaton och Per Baummann har den tidigare utvecklingen gällande konsumtionen 

av ekologiska livsmedel, avstannat de senaste åren. Per Baummann påpekar att en 

bakomliggande orsak kan vara den höga prisnivån på de miljövänliga produkterna. Thomas 

Svaton poängterar att den ekologiska dagligvarumarknaden har utvecklats i positiv riktning de 

senaste åren. Detta i samband med att de kommersiella storkedjorna, ICA, COOP samt Axfood, 

har börjat lansera egna märkesvaror med ekologisk karaktär. En sådan utveckling har enligt 

Svaton möjliggjort en mer fördelaktig prisnivå för den svenska konsumenten. Svaton menar att 

det ekologiska sortimentet är storkedjornas strategiska verktyg för att behålla sin konkurrenskraft. 

Eva Rülf poängterar att konsumtionen av ekologiska matvaror har genomgått en ökning de 

senaste fem åren, både privat samt offentligt sett. Denna utveckling kan enligt Rülf förklaras med 

ökat allmänt intresse för mat, där konsumenter lägger större vikt vid matens kvalitet, smak samt 

produktionsprocess. Eva Rülf påpekar att konsumtionen av miljövänliga dagligvaror har 

genomgått en förändring, där ett nytt, kommersiellt betingat segment har kommit till stånd. Det 

tydligaste beviset på att så är fallet är enligt Rülf etablering av storkedjornas, ICA, COOP och 

Axfood, egna märkesvaror med ekologisk inriktning.  

Enligt Lena Ekelund Axelsson är hälsoaspekten och miljöintresset de främsta faktorerna som 

ligger bakom konsumtion av ekologiska matvaror. Vidare menar Ekelund Axelsson att ekologiskt 

odlade dagligvaror är utstickande kvalitetsmarkörer på en relativt homogen marknad, som lockar 

till sig köpstarka konsumenter: ”[…] det är en kvalitetstouch som vissa människor uppskattar.” – 

Lena Ekelund Axelsson, Sveriges Lantbruksuniversitet. Ekelund Axelsson uppmärksammar att 

dagens konsumtion kännetecknas av ökat intresse för nylanseringar och nya typer av produkter. 

Även om konjunkturläget är lågt, finns det fortfarande köpstarka kundsegment, bland annat 

åldersgruppen över 55 år, påpekar Ekelund Axelsson. 

Cecilia Ryegård anser att konsumtionen av ekologiskt odlade dagligvaror genomgått en ökning 

de senaste åren. Enligt Ryegård är konsumenter mer intresserade av produkters ursprung idag, där 

produkters kvalitet ska följa en viss standard. En bidragande orsak till detta intresse är 

matskandaler som belyses allt oftare i media påpekar Ryegård. 

4.2.2 Konsumentbeteende och attityder 

 

Thomas Svaton påpekar att aspekter som driver konsumenterna till köp av ekologiska matvaror är 

av olika slag runt om i Europa. De huvudsakliga drivkrafterna utgörs enligt Svaton dels av 

individens tro på att de ekologiska varorna är mer naturvänliga och nyttigare, men även på grund 

av varornas godare smak. Per Baummann förklarar att konsumentens inställning till ekologiska 

matvaror oftast är av positiv karaktär. Baummann diskuterar dock vidare att de goda 

intentionerna, som brukar mätas med hjälp av attitydundersökningar, inte alltid överensstämmer 

med konsumentens faktiska beteende, som bekräftas av försäljningsstatistiken: ”[…] vad hjärtat 

är fullt av är inte alltid korrelerat med vad huvudet beslutar.” – Per Baummann, Svensk 
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Dagligvaruhandel. En påverkande faktor är enligt Baummann de höga priserna som konsumenter 

får betala för ekologiska produkter idag. Thomas Svaton påpekar att priset är en avgörande faktor 

i detta sammanhang. 

 

Eva Rülf anser att de främsta drivkrafter som ligger bakom konsumtionen av ekologiska 

dagligvaror utgörs av hälsoaspekten, där framställningsprocesser utan tillsatta bekämpningsmedel 

är av intresse, smakupplevelse samt djuromsorg. Gunne Grankvist uppmärksammar gapet som 

uppstår mellan den positiva inställningen som de flesta konsumenter tycks ha kring ekologisk 

produktion samt det verkliga konsumentbeteendet: ”[…] positiva attityder omsätts inte så ofta i 

faktiskt handlande utan man kan mycket väl vara positivt inställd till ekologiska matvaror utan att 

man väljer sådana matvaror sen.”  – Gunne Grankvist, Högskolan Väst. Vidare påpekar 

Grankvist att faktorerna pris, tillgänglighet samt gamla vanor kan ligga till grund för att 

konsumenter inte agerar utifrån sin positiva inställning. Konsumenterna i sin helhet är positivt 

inställda till en ekologisk produktion, men med varierande grad av engagemang, menar 

Grankvist. Det som driver konsumenternas positiva inställning är, enligt Grankvist, att alla 

individer i grund och botten vill leva i en god och giftfri värld, där maten är nyttig. 

 

Enligt Cecilia Ryegård är de bakomliggande drivkrafterna som leder till ökad konsumtion i 

Sverige hälsoaspekten, säkrare livsmedelskvalitet samt bättre djuromsorg. Ryegård menar att 

majoriteten av konsumenterna har en positiv attityd till ekologisk produktion, även om en stor del 

av dessa inte har kunskap kring vad ekologisk livsmedelsmarkering betyder. 

4.2.3 Produktion och försäljning av ekologiska livsmedel 

 

Enligt Per Baummann utgör det ekologiska utbudet i storkedjornas sortiment en del av företagens 

arbete med image och CSR. En nackdel som butikerna däremot kan stöta på är en hög risk för 

matsvinn, som enligt Baummann beror på den relativt låga försäljningen samt låga hållbarheten 

på ekologiska matvaror. Thomas Svaton ger ett exempel på ekologiska bananer som förlorar sin 

konkurrenskraft snabbare än de icke ekologiska, genom att de blir övermogna fortare: ”Det finns 

alltså sådana visuella skillnader vilket gör att om bananen ligger för länge framme så tappar den 

ekologiska bananen sin konkurrenskraft.” – Thomas Svaton, Svensk Dagligvaruhandel. 

Thomas Svaton för en diskussion kring om det är möjligt att i det långa perspektivet behålla de 

höga marginalerna, eller om produktionen måste tvingas att sänka marginalnivån för att öka 

konsumtionen. Per Baummann påpekar att möjligheten för lägre priser även ligger i ökad 

efterfråga, där högre försäljningsvolymer leder till effektivisering av hela produktionsprocessen. 

För att öka exponeringen av de ekologiska produkterna använder butikerna sig av veckoannonser, 

där veckans ekologiska vara annonseras, berättar Per Baummann. Ett annat sätt att tydliggöra den 

ekologiska varan är, enligt Baummann, synliga hyllmärkningar i butiker. 

Eva Rülf uppmärksammar att lansering av ekologiska egna märkesvaror inom svenska 

dagligvarukedjor är en viktig pådrivande faktor vad gäller ökning av försäljningsvolymerna. 

Denna lansering innebär även en ompositionering för ekologiska produkter för att tilltala ett 

kommersiellt segment. Offentligt sett, har riskdagen satt upp ett direktiv om att 25 procent av 

konsumtionen ska vara av ekologisk karaktär fram till 2013, påpekar Rülf. Rülf förklarar att 

genom att erbjuda ett ekologiskt sortiment, kan storkedjorna bemöta efterfrågan av ett 

betydelsefullt kundsegment. Problematiken som kan uppstå i samband med satsningar på ett 
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ekologiskt sortiment, som uppmärksammas av Eva Rülf, är svårigheter med att ha ett brett 

ekologiskt sortiment. Rülf påpekar att för att kunna få upp försäljningsvolymer är det viktigt att, 

som återförsäljare, arbeta med placering, prisstrategi samt marknadsföring vid försäljning av det 

ekologiska utbudet. 

Gunne Grankvist anser att konsumtionen av ekologiskt odlade matvaror har fått tydligare 

kommersiell inriktning de senaste åren. Dock uttalar sig Grankvist kritiskt kring de höga 

prisnivåerna på ekologiskt odlade matvaror. Grankvist anser att det råder brist på både 

information kring de olika produktmärkningarnas betydelser samt butikernas märkningar och 

anvisningar till det ekologiska utbudet, vilket gör det svårare för konsumenten att hitta 

produkterna. De, för konsumenten oftast okända produktmärkningarna, leder enligt Grankvist till 

svårigheter att påverka konsumenternas handlande, där kunder istället köper de varor de känner 

till sedan tidigare. Därmed menar Grankvist att tydligare anvisningar kan minska gapet mellan 

attityd och verklig handling.  

Lena Ekelund Axelsson menar att utvecklingen av konsumtionen av ekologiska matvaror idag 

leder mot en kommersiell inriktning, då marknadens storkedjor genomför stora satsningar på 

ekologiska egna märkesvaror. Ekelund Axelsson påpekar att de nuvarande ekologiska 

varumärkena har valt att inte använda sig av någon specifik design för att differentiera sig. Vidare 

diskuterar Ekelund Axelsson huruvida dessa satsningar är lönsamhets- eller imagebetingade. 

Ekelund Axelsson uppmärksammar även den bristande butikskommunikationen vad gäller 

ekologiska livsmedel, där inga särskilda marknadsföringsverktyg används för att främja 

konsumtionen. 

Cecilia Ryegård, likt andra deltagande respondenter, påpekar att konsumtionen av ekologiska 

matvaror är mer kommersiellt betingade idag. Ekologiska egna märkesvaror som erbjuds av 

marknadens största livsmedelskedjor har möjliggjort lägre priser, högre tillgänglighet och högre 

försäljningsvolymer, menar Ryegård. Den största aktören i detta sammanhang är enligt Ryegård, 

ICA. Hon berättar att livsmedelsbranschens inställning gentemot ekologiska livsmedel har 

ändrats en hel del de senaste tio åren, från en generellt negativ till positiv inställning kring dessa 

livsmedelsalternativ. Idag menar Ryegård att företag har en mer positiv inställning kring 

ekologiska livsmedel och satsar på att ha en fungerande produktion så att kunden får det den 

efterfrågar. Ryegård kan inte se några nackdelar med att livsmedelskedjorna erbjuder ett 

ekologiskt sortiment förutom det eventuella svinn som kan förekomma. Den största drivkraften 

till varför det är intressant för butikerna att erbjuda ett ekologiskt sortiment är enligt Ryegård att 

butikerna lockar kunder som inte är priskänsliga. Skulle butikerna endast locka priskänsliga 

kunder skulle omsättningen sjunka. 

4.2.4 Den ekologiska konsumtionen globalt 

 

Eva Rülf drar paralleller till den ekologiska konsumtionen i Danmark, där utvecklingen har skett 

med hjälp av lågprisbutiker:  

Danmark har ökat sin ekologiska försäljning genom en prisstrategi, alltså genom att 

sänka priset och det via discount stores som har drivit på försäljningen av ekologiska 

varor […] så har det inte varit i Sverige, däremot så ser man ju en trend att det har 
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blivit mycket mer prispress på det ekologiska sortimentet. – Eva Rülf, Lantbrukarnas 

Riksförbund. 

Den faktor som enligt Cecilia Ryegård påverkar konsumenters vilja att handla ekologiskt är den 

debatt som förs i samhället kring livsmedel. Ryegård menar att företag måste satsa mer på 

marknadsföring eftersom konsumenter idag inte riktigt har information kring vad pengarna går 

till. Ryegård nämner Danmark och Schweiz som två av de länder som utmärker sig vad gäller den 

ekologiska konsumtionen. Enligt Ryegård har man i Danmark inte varit rädd att ta ställning för 

ekologiskt, medan vi i Sverige fortfarande har en debatt på det politiska planet och inom 

lantbruket.  

4.2.5 Framtidsutsikter 

 

Per Baummann är både hoppfull och kritisk gällande den framtida produktionen av ekologiska 

dagligvaror. Baummann tror att effektivisering i produktionen och logistikflödet kan leda till 

större intresse för ekologiska matvaror i framtiden. Den kritiska punkten är enligt Baummann om 

regelverket kring framställning av dessa varor blir ännu hårdare. En sådan utveckling kan då 

resultera i att den ekologiska marknaden kommer nischas ut och inte kommer kunna nå ut till den 

slutliga konsumenten i lika stor utsträckning. 

 

Eva Rülf påpekar att den framtida ekologiska konsumtionen möjligtvis kommer innefatta andra 

aspekter, bland annat närproducerat, svenskt, Fairtrade och socialt ansvar. Det som Rülf anser 

kan missgynna denna typ av konsumtion i framtiden, är den omfattande prisfokus som 

kännetecknar dagligvarumarknaden idag. Gunne Grankvist anser att den ekologiska 

dagligvarumarknaden i framtiden bör satsa mer på lättillgänglig information för konsumenternas 

bruk. Ett projekt som Grankvist har blivit tipsad om är utvecklingen av en mobilapplikation, som 

gör det möjligt för konsumenten att spåra produktens ursprung.  

 

Lena Ekelund Axelsson uttalar sig kring att den framtida ekologiska konsumtionen eventuellt kan 

bli mer klimatfokuserad. En annan förändring som enligt Ekelund Axelsson kan tänkas ske i 

framtiden är lägre prisnivåer i och med ökad import. Cecilia Ryegård menar att den ekologiska 

konsumtionen kommer öka i framtiden men att det är svårt att säga. Ryegård berättar också att 

den prognos som Ekoweb har gjort pekar på en dubblering av den ekologiska marknaden från 

2011 års nivå, vilket innebär att den ekologiska marknaden kommer att vara värd arton miljarder 

kronor i Sverige år 2020. 

4.3 Val av butiker  

 

Coop:  

Coop är en stark aktör på den svenska livsmedelsmarknaden, med ett innehav av cirka 21,4 

procents marknadsandel. Bolagets omsättning inom Västra Götalandsregionen uppgick år 2012 

till 8 401 miljoner kronor, där bolagets innehav av butiker låg på 89 stycken. Under 2012 

ansvarade Coop för 40 procent av den totala ekologiska försäljningen inom dagligvaruhandeln, 

som utöver Coop fördelades mellan bolagen ICA, Axfood samt Bergendahls
16

.  

                                                 
16

 Tillgänglig: http://www.dlf.se/vart-material/fakta-om-dagligvarubranschen [2013-04-04] 
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Coop erbjuder idag sju olika typer av kedjor, som anpassas utefter geografiskt läge samt segment. 

I denna studies fall är kedjan Coop Forum av intresse, som klassificeras som en stormarknad. 

Coop Forums erbjudande kännetecknas av ett brett produktsortiment och marknadens största 

utbud av miljömärkta och ekologiska produktalternativ
17

. 

ICA:  

ICA är den största aktören på den svenska dagligvarumarknaden, vars kontroll över 

marknadsandelar uppgick till 49,4 procent under år 2012. Under samma period uppgick bolagets 

ägande av butiker inom Västra Götalandsregionen till 235 stycken som tillsammans omsatte 

19 833 miljoner kronor. ICA:s andel av den totala ekologiska försäljningen beräknades att uppgå 

till 40 procent under år 2012
16

. 

 

Bolaget erbjuder idag sex olika butikskoncept, där butikskedjan ICA Kvantum är av intresse i den 

aktuella studien. Detta butikskoncept ska enligt bolagets vision vara ledande inom sitt 

geografiska läge, där särskilt fokus ligger på att erbjuda bland annat färskvaror, lokal produktion, 

allergianpassade alternativ samt hälsosamma och ekologiskt odlade produkter
18

. 

 

Axfood: 

Axfood är en annan stor aktör på dagligvarumarknaden och intar tredje platsen efter ICA och 

COOP med kontroll över 15 procent av marknadsandelar år 2012. Bolagets omsättning inom 

Västra Götalandsregionen uppgick till 9 075 miljoner kronor under 2012, fördelad på sammanlagt 

192 butiker. Under denna period ansvarade bolagets butiker för 15 procent av den totala 

ekologiska försäljningen inom dagligvaruhandel
16

. 

 

Axfood består av fyra butikskedjor med respektive koncept, där butikskedjan Willy:s är av 

betydelse i denna studie. Willy:s är en lågpriskedja, vars affärsidé går ut på att erbjuda butikens 

kunder Sveriges billigaste matkasse. Butikskedjan lägger även fokus på prisaspekten inom det 

ekologiska produktutbudet
19

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Tillgänglig: http://www.coop.se/Globala-sidor/om_coop/Foretagsinformation/Coop-butiker-och-stormarknader/ 

[2013-04-04] 
18

 Tillgänglig: http://corporate.ica.se/Om-ICA-koncernen/Butiker/ [2013-04-04] 
19

 Tillgänglig: http://www.axfood.se/sv/Om-Axfood/Var-verksamhet/Willys/ [2013-04-04] 
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4.4 Strukturerade intervjuer  

4.4.1 Ålders- och könsfördelning hos konsumenterna 

 

Majoriteten av de tillfrågade konsumenternas ålder ligger inom intervallet 21 till 40 år.  

 

 
Diagram 1: Åldersfördelning 

 

Könsfördelning hos de tillfrågade konsumenterna är ojämn, där 62 procent av de tillfrågade 

individerna är kvinnor. 

4.4.2 Prioriterar konsumenter att handla ekologiska matvaror? 

 

49 procent av de tillfrågade konsumenterna tror att dagens konsumenter prioriterar att handla 

ekologiska livsmedel i stor mån. En kvinnlig respondent från Coop som tillhör ålderkategorin 61 

plus är en av dessa, för egen del handlar det dock om en pengafråga. En kvinnlig respondent från 

ICA som tillhör ålderskategorin 21-40 menar att det beror på en individs livssituation, och att 

man troligtvis prioriterar att handla ekologiska matvaror i olika perioder av ens liv: ”[…] Jag tror 

att det beror på var man är någonstans i livet. Jag som student kan inte prioritera det, men jag tror 

att de som jobbar heltid kan tänkas köpa det […]” 

4.4.3 Varför väljer konsumenter att handla ekologiska matvaror? 

 

En manlig respondent från Coop som tillhör ålderskategorin 61 plus tror att anledningen till 

varför de konsumenter som väljer att handla ekologiskt gör detta är då individen har större 

tillförlitlighet till dessa produktalternativ och vet vad den får. En manlig respondent från Coop 

som tillhör ålderskategorin 61 plus tror att hälsoaspekten är den avgörande faktorn och att de som 

värnar om naturen i övrigt väljer ekologiska alternativ eftersom dessa påverkar naturen i mindre 

skala: ”Hälsa, det är mindre besprutat. Hela mänskligheten är ju förgiftad idag. Om alla odlar 

ekologiskt, påverkar det naturen mycket mindre […]” 

 

En kvinnlig respondent från Coop som tillhör ålderskategorin 41-60 menar att de konsumenter 

som köper ekologiskt tror att kvaliteten är högre på dessa varor och att smaken är godare. En 

manlig respondent från Willy:s som tillhör ålderskategorin 61 plus säger att han inte tror att så 

många prioriterar att köpa ekologiska livsmedel, och att de som konsumerar dessa alternativ 
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endast är fokuserade på miljö, något som han själv tycker är onödigt att lägga energi och pengar 

på. 

 

Inom de insamlade svaren utsågs sju vanligt förekommande teman, dessa är hälsoaspekten, 

miljötänket, produkternas höga kvalitet och pålitliga framställningsprocesser, gott samvete och 

framtidstänk, smakupplevelse, intresse för ekologiskt samt god hushållsekonomi. 

4.4.4 Är priset viktigt för de som handlar ekologiska matvaror? 

 

83 procent av respondenterna anser priset vara en viktig faktor vid köp av ekologiska matvaror. 

En kvinnlig respondent från ICA som tillhör ålderskategorin 21-40 säger att priset är en 

avgörande faktor eftersom hon är student med knapp ekonomi. En kvinnlig respondent från ICA 

som tillhör samma ålderskategori tycker däremot att priset inte borde spela någon roll om 

individen har ekologi som hjärtefråga. Även en kvinnlig respondent från Willy:s som tillhör 

samma ålderskategori menar att individen i sådant fall kan spara på andra förnödenheter. 

4.4.5 Är tillgänglighet viktigt för de som handlar ekologiska matvaror? 

 

Tillgänglighet är, enligt 92 procent av de tillfrågade, en viktig faktor vid köp av ekologiska 

matvaror. En manlig respondent från Coop som tillhör ålderskategorin 61 plus menar att det är 

viktigt att den ekologiska varan som individen tänkt köpa finns tillgänglig i den butik som 

individen vanligtvis handlar i, annars väljer individen ett annat alternativ. 
 

En kvinnlig respondent från Coop som tillhör ålderskategorin 41-60 tycker att det är viktigt att 

det finns rätt information i butiken och att det ekologiska alternativet är synligt i butiken. Även en 

kvinnlig respondent från ICA som tillhör åldersgruppen 21-40 menar att det underlättar 

konsumtionen av ekologiska livsmedelsalternativ om dessa är synliga för konsumenten: ”[…] det 

är lättare att köpa ekologiskt om man uppmärksammar det på hyllan […]” 

4.4.6 Övrigt som är viktigt gällande konsumtion av ekologiska matvaror? 

 

Majoriteten av de tillfrågade tycker att det är viktigt att få rätt information gällande de 

ingredienser som ingår i matvarorna. En manlig respondent från Coop som tillhör ålderskategorin 

61 plus menar att detta är ett problem idag som gör att allt fler konsumenter börjar intressera sig 

för ekologiska alternativ. Även en kvinnlig respondent från Coop som tillhör ålderskategorin 41-

60 säger att många konsumenter känner sig osäkra kring produkters innehåll efter alla 

matskandaler som uppmärksammats i media: ”[…] man vill ju veta vad det är för ingredienser. 

Det ska inte vara hästkött.” En manlig respondent från Willy:s som tillhör ålderskategorin 21-40 

menar att media idag skrämmer konsumenter genom att påstå att produkter innehåller andra 

ingredienser än de som står på produktförpackningarna. 

 

Flertalet respondenter anser att informationen kring vad ekologiska produktmärkningar står för är 

bristande, där konsumenter bör få tydligare information i butikerna. En manlig respondent från 

Coop som tillhör åldersgruppen 61 plus menar att man inte tänker på vad som är ekologiskt idag. 

En annan manlig respondent från ICA som tillhör samma ålderskategori tror att det handlar om 

en generationsfråga, att ekologiska livsmedel är något som är relativt nytt och som de äldre 
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generationerna inte har ork nog att engagera sig i: ”[…] jag tror att det är en generationsfråga. Jag 

är gammal, jag köper inte sånt.” 

 
En kvinnlig respondent från Willy:s som tillhör ålderskategorin 21-40 är positivt inställd till 

ekologiska matvaror och tycker det är synd att inte alla butiker kan erbjuda ekologiska alternativ. 

En kvinnlig respondent från Willy:s som tillhör samma ålderskategori tycker dock att priserna på 

de ekologiska matvarorna är alldeles för höga idag, och att priset måste justeras för att fler ska 

börja köpa dessa alternativ.  
 

Inom de insamlade svaren utsågs sju vanligt förekommande teman, dessa är tydligare 

information, höga priser som bör sänkas, önskemål om ökning av det ekologiska sortimentet, 

medvetenhet om samhällets matvanor, ökad tillgänglighet samt produkters trovärdighet. 

4.5 Observationer  

4.5.1 Mejeri  

 

Mjölk 

Coop: Mjölkhyllan är placerad längst bak i butiken mot väggen. Bredvid finns hyllor med 

yoghurtprodukter. De ekologiska alternativen är placerade på nivå B. Butikens egna märkesvaror 

är placerade på nivå A. Ingen kommunikation används för att dra konsumentens uppmärksamhet 

till de ekologiska produktalternativen. 

 

ICA: Mjölkhyllan är placerad längst bak i butiken mot väggen. Bredvid mjölkhyllan finns hyllor 

med yoghurtprodukter. De ekologiska alternativen är placerade på nivå A, medan butikens egna 

märkesvaror är placerade på nivå C. Den ekologiska varan är synlig för konsumenten och det 

framgår tydligt var det ekologiska sortimentet fanns.  Ingen kommunikation används för att dra 

konsumentens uppmärksamhet till de ekologiska produktalternativen, däremot finns reklam för 

en ny typ av Arla-mjölk, dock inte av ekologisk karaktär. 

 

Willy:s: Mjölkhyllan är placerad längst bak i butiken mot väggen. Bredvid mjölkhyllan finns 

hyllor med yoghurtprodukter. Alla produkter är placerade på nivå C. Den ekologiska varan är 

synlig för konsumenten och det framgår tydligt var det ekologiska sortimentet finns. Ingen 

kommunikation används för att dra konsumentens uppmärksamhet till de ekologiska 

produktalternativen. 

 

Butik/Mjölk Totalt (varumärken) Ekologisk  Andel i % (≈) 

Coop  17 4 24 

ICA  25 2 8 

Willy:s  7 3 43 
Tabell 1: Andel ekologiska alternativ inom kategorin mjölk 

 

Smör: 

Coop: Hyllan med smörprodukter är placerad bredvid mjölkhyllan. De ekologiska produkterna är 

placerade på nivå B, medan andra alternativ är placerade på nivå A. De ekologiska produkterna är 

inte synliga för konsumenten och ingen kommunikation används för att öka konsumenternas 
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medvetenhet kring dem. 
 

ICA: Smörhyllan är placerad längst bak i butiken. Bredvid smörhyllan finns hyllor med margarin 

samt ägg. De ekologiska alternativen samt butikens egna märkesvaror är placerade på nivå A. Det 

framgår tydligt var det ekologiska sortimentet befinner sig och den ekologiska varan är synlig för 

konsumenten. Butiken använder sig inte av någon typ av kommunikation för att dra 

konsumentens uppmärksamhet till de ekologiska produktalternativen. 

 
Willy:s: Smörhyllan är placerad längst bak i butiken mot väggen. Bredvid smörhyllan finns hyllor 

med margarin. De ekologiska alternativen är placerade på nivå A medan resten är placerade på 

nivå C. Det framgår inte var det ekologiska sortimentet finns och den ekologiska varan är inte 

synlig för konsumenten. Butiken använder sig inte av någon typ av kommunikation för att dra 

konsumentens uppmärksamhet till de ekologiska produktalternativen. 

 

Butik/Smör Totalt (varumärken) Ekologisk  Andel i % (≈) 

Coop  6 2 33 

ICA  9 1 11 

Willy:s  7 1 14 
Tabell 2: Andel ekologiska alternativ inom kategorin smör 

 

4.5.2 Kött och chark 
 

Leverpastej: 

Coop: Leverpastejshyllan är placerade bredvid fisk-, ost- samt köttprodukter. Butikens egna 

märkesvaror har hylläge A, medan de ekologiska alternativen har hylläge B. De ekologiska 

produkterna är relativt synliga för konsumenten. Butiken har ett pågående erbjudande på det icke-

ekologiska produktalternativet Arboga, och använder sig inte av någon typ av specialanpassad 

kommunikation för att öka försäljningen av det ekologiska sortimentet. 

 

ICA: Leverpastejshyllan är placerad längst till höger i hörnet av charkavdelningen. Bredvid denna 

finns skinkprodukter. De ekologiska alternativen är placerade på nivå C, medan butikens egna 

märkesvaror är placerade på nivå A. Det framgår inte var det ekologiska sortimentet finns och är 

inte synlig för konsumenten. Ingen kommunikation används för att dra konsumentens 

uppmärksamhet till dessa. 
 

Willy:s: Leverpastejhyllan är placerad mitt i butiken. Bredvid leverpastejhyllan finns hyllor med 

korv- och charkprodukter. De egna märkesvarorna är placerade på nivå A, resterande är placerade 

på nivå B och C. Det förekommer inga ekologiska produktalternativ.  

 

Butik/Leverpastej Totalt (varumärken) Ekologisk Andel i % (≈) 

Coop  45 2 4 

ICA  31 2 7 

Willy:s  17 0 0 
Tabell 3: Andel ekologiska alternativ inom kategorin leverpastej 
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Rökt skinka: 

Coop: Skinkprodukterna är placerade bredvid fisk-, ost- samt köttprodukter. Butikens egna 

märkesvaror finns på hyllnivån A, medan det ekologiska sortimentet är placerat på nivå B. De 

ekologiska alternativen är relativt synliga för konsumenten. Butiken tillämpar ingen specifik 

kommunikation för att öka kundens uppmärksamhet för de ekologiska alternativen.  

 

ICA: Skinkprodukterna är placerade längst bak i butiken, bredvid dessa finns salami. De 

ekologiska alternativen är placerade på nivå B, medan butikens egna märkesvaror är placerade på 

nivå C. Det framgår inte tydligt var det ekologiska sortimentet finns och är inte synliga för 

konsumenten. Butiken använder sig inte av någon kommunikation för att dra konsumentens 

uppmärksamhet till de ekologiska produktalternativen, däremot finns reklam för en ny typ av 

Scan-produkter. 
 

Willy:s: Skinkprodukterna är placerade mitt i affären, bredvid dessa finns salami. Butikens egna 

märkesvaror med högre pris är placerade på nivå A, medan de billigare är placerade på nivå C. 

De ekologiska produktalternativen är placerade på nivå B. Det framgår inte var det ekologiska 

sortimentet befinner sig och de är inte synliga för konsumenten. Butiken använder sig inte av 

någon kommunikation för att dra konsumentens uppmärksamhet till de ekologiska varorna. 

 

Butik/Skinka Totalt (varumärken) Ekologisk  Andel i % (≈) 

Coop  35 2 3 

ICA  52 2 4 

Willy:s  15 1 7 
Tabell 4: Andel ekologiska alternativ inom kategorin rökt skinka 

 

4.5.3 Kolonial  
 

Müsli: 

Coop: Müsliprodukterna är placerade i mitten av butiken. Bredvid dessa finns mejeriprodukter.  

Butiken använder sig av en vertikal produktplacering, där de ekologiska produktalternativen 

placeras längst till höger av hyllan. De egna märkesvarorna är placerade i mitten av müslihyllan. 

Det framgår tydligt var de ekologiska produktalternativen befinner sig. Butiken använder ingen 

kommunikation för att dra konsumenters uppmärksamhet till de ekologiska produktalternativen, 

däremot finns rabatter för andra müslisorter. 

 

ICA: Müslihyllan är placerad i mitten av butiken. Bredvid müslihyllan finns frukostflingor. De 

ekologiska alternativen är placerade på nivå B, medan butikens egna märkesvaror är placerade på 

nivå A. Det framgår tydligt var det ekologiska sortimentet befinner sig och den ekologiska varan 

är synlig för konsumenten. Butiken använder sig inte av någon kommunikation för att dra 

konsumentens uppmärksamhet till de ekologiska produktalternativen, däremot finns rabatter för 

andra müslisorter. 
 
Willy:s: Müsliprodukterna är placerade mitt i butiken. Bredvid dessa finns hyllor med diverse 

gryn. Butikens egna märkesvaror är placerade på nivå A medan resten av produktalternativen 

finns på hylläge B och C. Det framgår inte var det ekologiska sortimentet befinner sig och den 

ekologiska varan är inte synlig för konsumenten. Butiken använder sig inte av någon 

kommunikation för att dra konsumentens uppmärksamhet till de ekologiska produkterna. 
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Butik/Müsli Totalt (varumärken) Ekologisk  Andel i % (≈) 

Coop  74 6 8 

ICA  80 5 6 

Willy:s  10 2 20 
Tabell 5: Andel ekologiska alternativ inom kategorin müsli 

 

4.5.4 Frukt och grönt  
 

Morot: 

Coop: Morötterna är placerade mot en vägg i början av butiken, bredvid dessa finns övriga 

rotfrukter. Det ekologiska produktalternativet är placerat på hylläge B. Det framgår tydligt var i 

hyllan den ekologiska varan är placerad och ingen särskild kommunikation används för att 

marknadsföra den. Butiken erbjuder ett informationsblad om produkter inom Fairtrade till sina 

kunder.  

 
ICA: Morötterna är placerade mot en vägg i början av butiken, bredvid dessa finns rotfrukter. 

Alla produktalternativ är placerade på nivå C. Det ekologiska sortimentet är tydligt för 

konsumenten. Butiken använder sig inte av någon typ av kommunikation för att dra 

konsumentens uppmärksamhet till det ekologiska alternativet.  

 

Willy:s: Morötterna är placerade mot en vägg i början av butiken, bredvid finns rotfrukter. De 

ekologiska alternativen samt butikens egna märkesvaror är placerade på nivå A, medan 

resterande produktalternativ är placerade på nivå B och C. Det framgår inte var det ekologiska 

sortimentet finns. Butiken använder sig inte av någon kommunikation för att dra konsumentens 

uppmärksamhet till de ekologiska alternativen. 

 

Butik/Morot Totalt (varumärken) Ekologisk  Andel i % (≈) 

Coop  4 1 25 

ICA  7 1 14 

Willy:s  4 1 25 
Tabell 6: Andel ekologiska alternativ inom kategorin morot 

 

Banan: 

Coop: Bananerna är placerade bredvid varandra, vilket gör det omöjligt att urskilja vilken 

hyllplacering var och en av produkterna tillhör. Den ekologiska varan är synlig för butikens 

kunder. Butiken erbjuder ett informationsblad om produkter inom Fairtrade till sina kunder.  
 

ICA: Bananerna är placerade mot väggen och i mitten av avdelningen för frukt- och grönt. 

Bredvid bananerna placeras äpplen Produktalternativen är placerade bredvid varandra 

horisontellt. Det ekologiska varualternativet är synligt för konsumenten och det framgår tydligt 

var det är placerat. Ingen särskild kommunikation för att öka kundernas medvetande kring det 

ekologiska produktalternativet tillämpas. Butiken använder sig däremot av marknadsföring för 

det icke-ekologiska produktalternativet av märket Chiquita, i form av en surfbräda med Chiquitas 

logga på som är upphängd ovanför produkthyllan.  
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Willy:s: Bananerna är placerade i början av butiken, i mitten av frukt- och gröntavdelningen. 

Bredvid bananerna finns hyllor med saltgurka. Alla produkter är placerade på nivå A. Det 

framgår tydligt var det ekologiska sortimentet befinner sig och den ekologiska varan är synlig för 

konsumenten. Butiken använder sig inte av någon kommunikation för att dra konsumentens 

uppmärksamhet till de ekologiska produktalternativen. 

 

Butik/Banan Totalt (varumärken) Ekologisk  Andel i % (≈) 

Coop  2 1 50 

ICA  2 1 50 

Willy:s  2 1 50 
Tabell 7: Andel ekologiska alternativ inom kategorin banan 

4.5.5 Prisjämförelse 

 

En prisjämförelse mellan produkterna och dess ekologiska alternativ gjordes. Priserna som 

redovisas är snittpriser baserade på butikernas produktsortiment. Vid prisjämförelse av 

produktkategorin mjölk samt smör valdes märket Arla att studeras. Vid prisjämförelse av 

produktkategorin leverpastej valdes märket Arbogapastej att studeras. Vid jämförelse av 

produktkategorin rökt skinka, valdes Scan Rökt Skinka att studeras. Inom produktkategorin müsli 

valdes märket Frebaco Kvarn. Inom produktkategorin morot valde vi att jämföra ICA:s egna 

märkesvaror. Inom den sista produktkategorin banan valde vi att jämföra märkena Bajena och 

KRAV- Fairtrade. Den enda produkt vars ekologiska alternativ är billigare än den konventionella 

varan är müsli.  

 

Produkt (SEK) Ekologisk Konventionell Prisskillnad Viktenhet 

Mjölk 11,50 8,50 2,75  (24 %) 1 l/förp. 

Smör  45,95 29,50 16,45  (36 %) 500 g/förp. 

Skinka  26,95 22,46 4,49  (17 %) 100 g/förp. 

Leverpastej  24,95 16,95 8,00  (32 %) 250 g/förp. 

Müsli  14,95 20,90 5,95  (24 %) 750 g/förp. 

Morot  20,95 10,95 10,00  (48 %) 1 kg/förp. 

Banan 24,90 16,90 8,00  (32 %) 1 kg/förp. 
Tabell 8: Prisjämförelse mellan konventionella varor och dess ekologiska alternativ 
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5 Analys 
 

I detta kapitel analyseras studiens empiriska data utefter teman som bygger på studiens 

litteraturgenomgång; person, produkt samt plats. 

5.1 Person 

5.1.1 Drivkrafterna bakom ekologisk konsumtion 

 

Under studiens strukturerade intervjuer nämnde konsumenterna ett flertal drivkrafter som leder 

till individers köp av ekologiska produkter, dessa var: hälsan, miljön, godare smak och pålitliga 

framställningsprocesser. De nämnda drivkrafterna stämmer överens med Roddy, Cowan och 

Hutchinsons (1996) teori som hänvisar till att konsumenters uppfattning om de ekologiska 

matvarornas hälsosamma karaktär ligger till grund för konsumtionen av dem. Författarna tar även 

upp andra faktorer som går att dra paralleller till, nämligen att konsumtionen av ekologiska varor 

kommer till stånd på grund av varornas tillsatsfria produktionsprocess, bättre smakupplevelse 

samt miljövänlighet. Enligt Torjusen et al. (2001) benämns sådana faktorer för produktens 

sensoriska kvaliteter. Under studiens strukturerade intervjuer nämnde konsumenterna även 

psykologiska faktorer så som gott samvete och omtanke för barnbarn och framtida generationer, 

något som enligt Torjusen et al. (2001) utgör så kallade icke-sensoriska kvaliteter. Torjusen et al. 

(2001) menar att ett beteende som styrs av denna typ av kvaliteter blir värdestyrt. Konsumenten 

kan tänka sig att värdesätta sin livskvalitet med hjälp av sin konsumtion. 

 

Konsumentrespondenterna nämnde under studiens strukturerade intervjuer att aspekter som kan 

tänkas leda till ekologiska livsmedelsinköp är att individerna är starkt intresserade av ekologi 

samt har god inkomst. Under studiens semistrukturerade intervjuer resonerade Eva Rülf på ett 

liknande sätt där hon påpekade att intresset för livsmedel, dess framställningsprocesser samt 

smakupplevelser är i fokus idag. Lena Ekelund Axelsson sa att produkternas miljövänligare och 

hälsosammare karaktär är den drivkraft som står bakom konsumenternas köpbeslut. Utöver det 

påpekade Ekelund Axelsson att ekologiska matvaror kan ses som symboler för 

kvalitetslivsmedel, som attraherar köpstarka kundgrupper, vilket stärks av samma typ av 

resonemang som fördes av studiens konsumentrespondenter. Här kan paralleller dras till 

diskussionen förd av Grubb och Grathwohl (1967). Författarna menar att individens 

konsumtionsvanor bär på symboliska värden, där beteendet förblir om de symboliska värdena 

frambringar positiva och uppmuntrande reaktioner från omgivningen. På så sätt kan 

konsumtionsmönster ha påverkan på individens självuppfattning, self-concept, som bildas med 

hjälp av omgivningens reaktioner på individens agerande. 

 

En av konsumentrespondenterna påpekade under studiens strukturerade intervjuer att en 

förutsättning för att kunna konsumera ekologiska livsmedel är att dessa finns tillgängliga i de 

närbutikerna konsumenterna handlar i. Enligt Ajzens (1991) The Theory of planned behaviour, är 

beteendets svårighetsgrad en av de avgörande aspekterna som bestämmer om ett beteende 

genomförs. En parallell kan här dras till Roddy, Cowan och Hutchinson (1996) som säger att en 

liten produktvariation inom kategorin, begränsad tillgänglighet, bristande kvalitet samt 

konsumentens nöjdhet med sin befintliga konsumtion och ovilja att byta konsumtionsmönster är 

faktorer som kan tänkas hindra konsumenter från att köpa ekologiska livsmedel. Enligt Assael 
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(1994) kännetecknas dagens livsstil av mycket stress, där bekvämlighet och förenklade lösningar 

är högt efterfrågade av konsumenter. Vidare menar författaren att en sådan livsstil resulterar dels 

i att kundens informationssökningsprocess minimeras samt möjlighet till att aktivt leta efter 

specifika produkter uteblir. Under de semistrukturerade intervjuerna förde Gunne Grankvist ett 

liknande resonemang som innefattade produkternas begränsade tillgänglighet och konsumenters 

gamla vanor som hinder för att konsumtion av ekologiska livsmedel ska vara möjlig. Graden av 

produkters tillgänglighet kan beskrivas med hjälp av termen Lean Consumption, identifierad av 

Womack och Jones (2005), där vikten ligger vid att lösa kundens förfrågan i rätt tid och på rätt 

plats. 

 

Den faktor som Gunne Grankvist samt resterande respondenter i de semistrukturerade 

intervjuerna nämnde som den huvudsakliga barriären för konsumtion av ekologiska livsmedel är 

prisnivån. Detta omnämns inte av Roddy, Cowan och Hutchinson (1996).  Majoriteten av 

konsumentrespondenterna i de strukturerade intervjuerna ansåg att priset är en avgörande faktor 

vid köp och att prisnivån på ekologiska livsmedel är för hög i dagsläget. Enligt Carrington, 

Neville och Whitwell (2010) är majoriteten av konsumenterna egentligen villiga att konsumera 

miljövänligt, men när köpbeslutet väl tas inne i butiken är det bland annat konventionella varor 

med starkt rabatterat pris som spelar in. Under studiens observationer uppmärksammades bland 

annat rabattcheckar som erbjöds till kunder i butiken, dock avsåg dessa endast de konventionella 

produktalternativen. Detta stödjer argumentationen förd av Carrington, Neville och Whitwell 

(2010).  

5.1.2 Konsumentprofil 

 

Genom att identifiera den nytta som konsumenter efterfrågar menar Solér (1997) att de kan 

segmenteras. Det första segmetet som författaren definierar innefattar konsumenter som tvivlar 

på att miljövänliga produkter verkligen tillför mindre skada för miljön. Detta resonemang saknar 

stöd i den befintliga studien. Respondenterna i studiens semistrukturerade intervjuer poängterade 

att attityden bland konsumenter vad avser de ekologiska produktalternativen till största del är 

positiv.  

 

Det andra segmentet som Solér (1997) benämner miljövänliga medborgare, tycker att de 

miljövänliga alternativen är mindre skadligare för miljön. Belägg för detta påstående kan hittas 

bland Thomas Svatons resonemang. Svaton menade att konsumenters tro på att de ekologiska 

produktalternativen är miljövänligare utgör en av de huvudsakliga drivkrafterna bakom den typen 

av konsumtion. Enligt Solér (1997) karaktäriseras det tredje segmentet av konsumenter med 

tydlig hälsoinriktning, där de ekologiska produkterna anses vara hälsosammare. Eva Rülf förde 

ett liknande resonemang, som grundades i att hälsoaspekten, där användning av tillsatser och 

bekämpningsmedel vid produktionsprocessen uteblir, är en viktig faktor som ligger bakom 

köpbesluten.  

 

Det sista segmentet som Solér (1997) urskiljer är de konsumenter vars köp styrs av tankar kring 

naturen och det ekologiska kretsloppet. En sådan anledning för ett köpbeslut återfinns inte inom 

denna studie. Detta kan bero på att fokus låg vid ekologiska livsmedel, där denna kundgrupps 

ekologiska konsumtion enligt Solér (1997) är av mer omfattande karaktär och även innefattar 

exempelvis hygienartiklar och tvättmedel.  
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5.1.3 Intention-beteendegap 

 

Carrington, Neville och Whitwell (2010) redovisar för det intention-beteendegap som uppstår 

mellan individens intentioner och faktiska handlande. Ett sådant gap uppmärksammades även av 

studiens deltagare, där bland annat Gunne Grankvist påpekade att konsumenters positiva attityd 

till ekologiskt odlade dagligvaror sällan omsätts i faktisk konsumtion av dem. Grankvist hävdade 

att det beror på att konsumenten väl inne i butiken upplever att det är något lite besvärligt och 

även lite för dyrt. Detta överensstämmer med argumentationen förd av Carrington, Neville och 

Whitwell (2010), där författarna menar att konsumentattityder inte kan användas för att predicera 

individers beteendemönster. Per Baummann uttryckte att majoriteten av dagens konsumenter har 

en positiv inställning till ekologiskt odlade matvaror, vilket mäts och bekräftas av 

attitydundersökningar. Hannpää (2007) menar att det postmoderna samhället kännetecknas av 

högre medvetenhet kring konsumtionens negativa miljöpåverkan. Den positiva inställningen 

omsätts dock sällan i ett faktiskt handlande, vilket enligt Baummann påvisas av 

försäljningsstatistiken: ”[…] vad hjärtat är fullt av är inte alltid korrelerat med vad huvudet 

beslutar.” – Per Baummann, Svensk Dagligvaruhandel.  

 

Kopplingar kan här dras till en företeelse som av Gupta och Ogden (2009) identifieras och 

benämns ett socialt dilemma. Författarna menar att en individ antingen kan handla för samhällets 

eller sin egen vinning. Individen gynnas i högre grad om denna agerar för sitt eget bästa, om 

denne däremot väljer att agera för samhällets bästa gynnas samhällets alla medlemmar. På så sätt 

menar Gupta och Ogden (2009) att individens uppoffring på kort sikt skapar en större fördel på 

lång sikt. En annan koppling kan göras till The Theory of reasoned action, identifierad av Ajzen 

och Madden (1986). Författarna urskiljer två former av intentioner som leder till att ett specifikt 

beteende fullföljs, där den ena är den individuella inställningen till beteendet och dess fördelar. 

Gunne Grankvist sa under den semistrukturerade intervjun att dagens konsumenter är positivt 

inställda till ekologiskt odlade matvaror, vilket uppfyller ovanstående argumentation. Ajzen och 

Madden (1986) andra intention utgörs av de samhällsnormer som råder i samhället. Denna 

intention får inget belägg i den befintliga studien.  

5.2 Produkt 

5.2.1 Priskänslighet och prisnivåer  

 

I tabell 8 framgår de prisskillnader som rådde mellan de ekologiska och konventionella varorna 

som observerades i de utvalda butikerna under studiens observation. Majoriteten av de ekologiska 

produktalternativen hade en prisnivå som var cirka 20-40 procent högre än det konventionella 

alternativet. Enligt Steenhuis, Waterlander och de Mul (2011) är konsumenter av dagligvaror 

oftast priskänsligare och priset kan vara en avgörande faktor vid köp. Däremot menar Dolgui och 

Proth (2010) att en högprisstrategi kan bli accepterad om konsumenten erhåller ett högt 

produktvärde och om ett varumärke bär på en tydlig kvalitetsmarkör. Under studiens 

semistrukturerade intervjuer sa Lena Ekelund Axelsson att de ekologiska alternativen tillhör ett 

premiumsegment på en relativt homogen marknad vilket kan locka höginkomsttagare. Ändå 

anses det höga priset vara den huvudsakliga faktorn som hindrar konsumenter från köp. Thomas 

Svaton påpekade att det i grund och botten handlar om en prisfråga. Enligt Cecilia Ryegård är 

Danmark ett av de länder som utmärker sig som land genom att vara bäst på ekologisk 
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konsumtion. Eva Rülf påpekade att utvecklingen i Danmark skedde genom att lansera de 

ekologiska alternativen i lågpriskedjor, vilket gjorde att de låga priserna drev försäljningen 

framåt. Denna utveckling kan jämföras med den prisstrategi som drivits i Sverige, där ekologiska 

produkter framför allt prioriteras av köpstarka kundgrupper. 

5.2.1 Produktstrategi och imageuppbyggnad 

 

Under de semistrukturerade intervjuerna uppmärksammade Thomas Svaton problematiken 

förknippad framför allt med ekologiska produkter inom kategorin frukt och grönt. Svaton menade 

att dessa produkter förlorar sin konkurrenskraft när produkten förlorar sina visuella fördelar. Här 

kan paralleller till Ha (2012) dras som argumenterar för att förpackningsdesign och 

varumärkesnamn tillsammans måste fungera på ett sätt som skapar en stark produktpositionering 

och sänder ut rätt budskap. Lena Ekelund Axelsson påpekade att utvecklingen av den ekologiska 

marknaden har blivit kommersiellt präglad. De ekologiska varumärkena väljer inte idag att 

differentiera sig från de konventionella alternativen genom någon särskild förpackningsdesign. 

Vikten ligger alltså inte vid att särskilja de ekologiska varumärkena från resterande utan att 

använda sig av förpackningssignaler som når ut till konsumenten beskrev Ekelund Axelsson. 

 

Per Baummann sa att utbudet av ekologiska produktalternativ kan ses som företagens försök att 

tydligöra sitt arbete med CSR, och på så sätt öka sin konkurrenskraft. Baummann påpekade att 

det är en del av imageuppbyggandet, där vilket ligger vid att visa intressenterna att företaget tar 

sitt ansvar. Thomas Svaton påpekade att det ekologiska sortimentet är ett strategiskt 

marknadsföringsverktyg som används för att åstadkomma ökad konkurrenskraft och förbli en 

attraktiv aktör på marknaden. Lena Ekelund Axelsson framförde ett liknande resonemang, där 

hon poängterade att det ekologiska utbudet kan ses som en möjlighet för ökad lönsamhet och 

starkare image. Enligt Roberts (1995) attraherar företag med klar CSR-positionering, 

konsumenter som kännetecknas av stark SRC-profil, det vill säga socialt medvetna konsumenter. 

Denna typ av konsumenter karaktäriseras bland annat av sin tro på den enskildes förmåga att 

åstadkomma omfattande sociala förändringar, menar Webster (1975). 

 

O'Shaughnessy (1992) påpekar att en produkt blir mer påtaglig av konsumenten, vilket i sin tur 

leder till ett köpbeslut, om denna tilldelas en funktion, exempelvis dödar myggor eller gör en 

dryck sötare. En argumentation förd av Howard (1989) grundas i att om konsumenten kommer åt 

ett nytt varumärke inom en redan känd produktkategori, använder konsumenten sina 

minnesbilder som informationssökning för att genomföra sitt köpbeslut. Enligt Solér (1996)  

kännetecknas de miljömedvetna konsumenterna av högre erfarenhets- och kunskapsnivå kring 

ekologiskt odlade produkter. De erfarenheterna blir då till påminnelser som dyker upp i 

konsumentens medvetande vid ett köpbeslut. Ett resonemang som framfördes av Cecilia Ryegård, 

som avsåg konsumtionen av miljöanpassade livsmedel i stort, grundades i att konsumenter kan ha 

bristande kunskap kring vad ekologiskt framställda matvaror innebär. Ryegård påpekade att 

konsumenter oftast har oklar eller till och med en felaktig bild av sådana produkter. Stöd för 

denna argumentation återfinns i studiens strukturerade konsumentintervjuer då ett flertal 

respondenter ansåg att informationen kring innebörden av de ekologiska märkningarna är 

bristande.   
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5.3 Plats 

5.3.1 Produktexponering och hyllplacering 

 

Under studiens observation uppmärksammades ett vanligt förekommande fenomen, nämligen att 

butikernas egna märkesvaror oftast placerades på hyllnivån som befinner sig i individers 

ögonhöjd, det vill säga hyllnivå A. Enligt Drèze, Hoch och Purk (1994) ger denna placering den 

mest effektiva exponeringsmöjligheten.  

 

Drèze, Hoch och Purk (1994) menar att välutformade exponeringsstrategier med hjälp av 

hyllplacering kan påverka kunder att köpa varor med exempelvis högre priser eller göra fler 

impulsköp. Vidare menar författarna att köpbesluten fattas relativt snabbt, väl inne i butiken, där 

informationssökning och prisjämförelser oftast uteblir. Howards (1989) argumentation är 

uppbyggd på ett liknande sätt, där författaren påpekar att informationssökning inför köp uteblir 

vid rutinmässiga inköp, så som inköp av dagligvaror. Vid sådana inköp förutsätter Howards 

(1989) att konsumenten kommer i kontakt med redan kända märken inom en tidigare känd 

produktkategori. Om konsumenten däremot kommer åt ett nytt varumärke, inom en tidigare känd 

produktkategori, vänder konsumenten sig till informationssökning i form av egna minnesbilder. 

 

Per Baummann förde ett liknande resonemang och påpekade att ökad uppmärksamhet kring de 

ekologiska dagligvarorna kan möjliggöras med hjälp av tydliga och synliga hyllmärkningar. 

Observationer i butiker påvisade att de ekologiska produktalternativen oftast var placerade på 

hyllnivåer B samt C, som enligt Drèze, Hoch och Purk (1994) tillför sämre exponerings- och 

uppmärksamhetsmöjligheter. Enligt Lena Ekelund Axelsson är dagens utformning av 

butikskommunikation och exponering av ekologiska livsmedel bristande, där inga specifika 

marknadsföringsverktyg används. En av deltagarna i studiens strukturerade intervjuer i butik 

ansåg att exponeringen av de ekologiska produktalternativen är bristande och att konsumtionen 

hade underlättats, om medel för att öka konsumenters uppmärksamhet hade använts. Även 

resultatet av studiens observationer ligger till stöd för denna argumentation, som påvisade att inga 

särskilda kommunikationsmedel användes i de tre undersökta butikerna, för att öka konsumenters 

uppmärksamhet kring de ekologiska produktalternativen. En aspekt som enligt Arora (1982) kan 

resultera i ökad uppmärksamhet kring de ekologiska dagligvarorna är presentation av 

välutformad information kring produkters miljövänlighet och lägre miljöpåverkan inne i butiken. 

Heunion (1972) menar att med hjälp av tydlig information som når ut till konsumenterna, har 

butikerna en möjlighet att öka sin försäljning. 
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6 Slutsatser 
 

I nedanstående kapitel redogörs för studiens slutsatser utifrån vald forskningsfråga och syfte.  

 

Syftet med studien var att förstå vilka fenomen som styr konsumenters konsumtion av ekologiska 

dagligvaror. Forskningsfrågan som låg till grund för den befintliga studien var att identifiera 

drivkrafter som skulle kunna möjliggöra en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel i Sverige.  

 

Det material som har insamlats och analyserats under studiens gång visar på att 

konsumentattityden till den typen av produkter till stor del är positiv. Studien visar även på att de 

främsta faktorer som begränsar dagens konsumtion är produkternas bristande tillgänglighet, de 

höga prisnivåerna samt konsumenternas otillräckliga kunskap kring ekologiska varumärkningar. 

Vi kan därmed, med hjälp av den utförda studien, fastställa att eliminering av de sistnämnda 

begränsningarna och omvandling av dessa till de motsatta kan bidra till en möjlig ökning av 

konsumtionen. Med detta menas att ökad tillgänglighet, lägre prisnivåer samt tydlig information 

kring produkternas innebörd kan ge upphov till ökad uppmärksamhet från konsumenternas sida 

och därmed ökad konsumtion.  

 

En aspekt som enligt oss är viktig att beakta är att de ekologiska produktalternativen attraherar de 

köpstarka konsumentgrupperna, där konsumtionen bär på ett symboliskt kvalitetsvärde. I 

samband med eventuella prissänkningar kommer dessa produktalternativ att ompositioneras för 

att tilltala de mindre köpstarka kundsegmenten. På så sätt går ett viktigt segment förlorat. En 

möjlig lösning på denna problematik skulle i sådant fall kunna vara en välutformad 

produktsegmenteringsstrategi, där olika produktgrupper inom produktkategorin utvecklas för att 

tilltala de olika segmenten. 

 

Sett utifrån återförsäljarperspektiv, kan den uteblivna marknadskommunikationen kring 

dagligvaror av ekologisk karaktär, som uppmärksammades under studies gång, motarbeta 

konsumtionen. Under studiens observationer noterades marknadsföringsmedel i form av 

rabatterade erbjudanden för de konventionella dagligvarorna, som de undersökta butikerna 

använde sig av. Det förekom alltså inga promotionsverktyg för att driva kunder till att istället 

välja de ekologiska produktalternativen. På så sätt kan det motsatta agerande, det vill säga ökade 

marknadsföringsåtgärder, ha en pådrivande effekt som resulterar i ett köp. I samband med detta 

kan även den fördelaktigare hyllplaceringen användas, för att möjliggöra ännu mer ökad 

uppmärksamhet kring de ekologiska produktalternativen. Den mer synliga placeringen skulle 

kunna bidra till produkters ökade tillgänglighet. Tillämpning av ovanstående åtgärder skulle 

enligt oss kunna minska intention-beteendegapet som kännetecknar denna typ av konsumtion 

idag. 
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7 Rekommendationer 
 

I det avslutande kapitlet ges förslag och rekommendationer till framtida forskning inom 

forskningsfältet. 

 

De forskningsfält som kan undersökas vidare utefter den befintliga studiens empiri och slutsats är 

hur en prissättningsstrategi skulle kunna se ut för att täcka både köpstarka samt 

lågprisintresserade kundgrupper. Detta för att på så sätt kunna öka konsumtionsvolymer utan att 

gå miste om det köpstarka kundsegmentet. Det kan även vara av värde att vidare undersöka 

produkternas framställningsprocesser, där producenternas marginaler sänks för att kunna 

möjliggöra lägre prisnivåer. 

 

En annan aspekt som framtida forskning kan fokusera på är identifiering av 

marknadsföringsmedel vars användning kan ha god effekt på ekologiska livsmedel. 

Utgångspunkten för utformning av sådana studier skulle då kunna vara de drivkrafter som står 

bakom köpbesluten och redovisas i den befintliga studien. 
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Bilaga 1: Intervjuguide – Semistrukturerade intervjuer    

 

Tema: Presentation 

 

1. Presentation av studien 

 

2. Kan du presentera dig själv?  

 

Tema: Konsumtion av ekologiska livsmedel 

 

3. Har du upplevt en förändring vad gäller konsumtion av ekologiska livsmedel under de senaste 

åren? 

 

Följdfråga: Vad är det som har förändrats?  

       Har konsumtionen ökat/minskat? 

 

4. Varför tycker du att konsumenter köper mer/mindre? 

 

5. Finns det någon skillnad i konsumentbeteendet om kunden väljer att handla på “nischmarknad” 

respektive det “vanliga” utbudet som erbjuds i kommersiella storbutiker? 

 

 Följdfråga: Om beteendet skiljer sig, hur/på vilket sätt skiljer det sig? 

 

Tema: Beteende/attityder  

 

6. Vilken attityd/inställning anser du att dagens konsumenter har gentemot ekolivsmedel? 

 

7. Var kommer denna attityd/inställning ifrån? 

 

8. Har konsumentbeteendet genomgått en förändring de senaste åren? 

 

Följdfråga: Hur ser denna förändring ut?  

       Vilka parametrar är mer/mindre aktuella idag? 

 

Tema: Jämförelse med andra branscher 

 

9. Förekommer det någon skillnad mellan olika branscher vad gäller den ekologiska 

konsumtionen idag?  

 

Följdfråga: Några specifika branscher som är aktuella i detta sammanhang?  

       Vilka skillnader finns det dessa emellan? 

 

10. Konsumenterna köper miljöbilar på grund av den införda subventioneringen. Tror du att det 

finns en liknande “morot” inom livsmedelsbranschen också? Vad skulle det i sådant fall kunna 

vara? 
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Tema: Kommunikation i butik 

 

11. Anser du att butikerna utformar sin kommunikation på ett sätt som främjar den ekologiska 

konsumtionen? 

 

Följdfråga: På vilket sätt gör de det? 

 

12. Tror du att denna utformning har påverkan på konsumentens uppfattning av ekologiska 

produkter? 

 

Tema: Dagens samhälle 

 

13. Vilka faktorer i dagens samhälle anser du har en stor påverkan på konsumentens vilja/ovilja 

att handla ekologiskt? 

 

Följdfråga: Varför är just dessa faktorer aktuella? 

 

Tema: Öppen fråga 

 

14. Har du några andra tankar eller funderingar kring de frågor vi har ställt eller något speciellt 

som du tänker på i samband med detta? 
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Bilaga 2: Frågeschema – Konsumentintervjuer   

 

1. Tror du att konsumenter prioriterar att handla ekologiska matvaror?  

 

JA                                                   NEJ                                                   VET EJ 

 

         

 

2. Varför tror du att de konsumenter som väljer att handla ekologiska matvaror gör detta?  

 

 

 

 

 

3. Tror du att priset är viktigt för de som handlar ekologiska matvaror?  

 

JA                                                   NEJ                                                   VET EJ 

 

             

 

4. Tror du att tillgänglighet är viktigt för de som handlar ekologiska matvaror?  

 

JA                                                   NEJ                                                   VET EJ 

 

         

 

5. Något annat som du anser är viktigt gällande konsumtion av ekologiska matvaror? 

 

 

 

 

 

6. Ålder 

 

0-20  

 

21-40  

 

41-60  

 

61+  

 

7. Kön  

 

Man                                                Kvinna 
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Bilaga 3: Kodbok – Konsumentintervjuer  

 

 

Kodbok 
 

Fråga i formulär Variabelnr Variabelnamn Svarsalternativ 

1 

 

 

 

1 Prioriterar 1. Ja 

2. Nej 

3. Vet ej 

2 

 

 

 

2 Varför köper? 1. Hälsoaspekt 

2. Miljötänk 

3. Kvalitet/ 

framställningsprocess 

4. Samvete/ framtidstänk 

5. Ekologi  

6. Ekonomi 
3 

 

 

 

3 Pris 1. Ja 

2. Nej 

3. Vet ej 

4 

 

 

 

4 Tillgänglighet 1. Ja 

2. Nej 

3. Vet ej 

5 

 

 

 

5 Annat 1. Hälsoaspekt 

2. Miljötänk 

3. Kvalitet/ 

framställningsprocess 

4. Samvete/ framtidstänk 

5. Ekologi  

6. Ekonomi 

6 

 

 

 

6 

 

Ålder 

 

 

 

1. 0-20 

2. 21-40 

3. 41-60 

4. 61+ 

7 

 

 

 

7 Kön 1. Man 

2. Kvinna 
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Bilaga 4: Observationsschema 

 

Butik: 

      Tid (start):  Ort: 

Avdelning:                          Produkt: 

Antal ekologiska:  

Antal vanliga:  

Andel ekologiska 

produkter i (%): 
 

I vilken sektion av 

hyllan befinner sig 

varan? (ABC) 

 

Framgår det tydligt 

vart det ekologiska 

sortimentet befinner 

sig? 

 

Är den ekologiska 

varan synlig för 

konsumenten? 

 

Används något extra 

för att öka kundens 

uppmärksamhet? 

 

Foto: JA/ NEJ  

 

Tid (slut): 

 



 

 

 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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