
 
 
 
 

 
ETISK KONSUMTION 

-IMAGE ELLER 

OMTANKE OM VÅR 

FRAMTID?  
 

 
 
 
 
 
 
 

VT 2011: CE 16 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen 
Jenny Härngren 
Frida Lorentzon 



 
 
 
 



 

 

I 

Svensk titel: Etisk konsumtion – image eller omtanke om vår framtid? 

 

Engelsk titel: Ethical consumption -image or care about our future? 

 

Utgivningsår: 2011 

 

Författare: Jenny Härngren & Frida Lorentzon 

 

Handledare: Eva Gustafsson 

 

Abstract 
Consumption of ethical food seems to have had a boom during past years, some people even 

speak about a new green wave. People buy more and more of ecological, Fairtrade, requirements-

labeled and locally food. But what is the reason that some consumers choose to buy almost 

exclusively ethical foods while others are seemingly indifferent, and may it be related to the 

degree of concern consumers feel about future consequences of their purchasing behavior? 

 

We have been studying how students' perception of risk can be associated with their purchasing 

behavior in the context of ethical foods. Our main question is: “Consumers who opt for ethical 

products are more worried about the future consequences of not changing their consumption than 

non-ethical consumers.” We wanted to see if the concern for future consequences, like 

environmental degradation and health problems, can be linked to an increased consumption of 

ethical products in order to provide a new approach to the marketing of these products. 

  

Our study leans against a general model of risk related to consumer behavior, developed by Åsa 

Boholm, which we applied to consumption of ethical food. The model identifies four strategies 

consumers use to manage risk; calculated risk, trust, precautionary, and avoidance. With the help 

of a web survey we examined students at three departments at University of Borås. 

 

We found that students at University of Borås is concerned about the environment, this applies 

not only ethical consumers, surprisingly enough the majority of the students were worried about 

the environment. The majority also had a very low confidence in food producers. We see that 

ethical consumers are slightly more health conscious than less ethical consumers. In summary, 

our study indicates that many of these students probably have the potential to become ethical 

consumers, if they can be convinced that they can make a difference. 
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II 

Sammanfattning 
Konsumtion av etiska livsmedel tycks ha fått ett rejält uppsving under senare år och många 

sträcker sig så långt att de talar om en ny grön våg. Det konsumeras allt mer ekologiska, 

Fairtrademärkta, KRAV-märkta och närproducerade livsmedel. Men vad är skälet till att vissa 

konsumenter väljer att i princip uteslutande handla etiska matvaror medan andra är till synes 

likgiltiga, och kan det ha ett samband med hur hög grad av oro konsumenter hyser inför framtida 

konsekvenser av sitt köpbeteende?  

 

Vi har studerat hur studenters uppfattning av risk kan kopplas till deras köpbeteende i samband 

med etiska matvaror. Vår huvudfråga lyder ”Konsumenter som väljer etiska varor är mer oroliga 

för framtida konsekvenser av att inte förändra sin konsumtion än icke-etiska konsumenter.” Vi 

ville se om oro för framtida konsekvenser, i stil med miljöförstöring och hälsoproblem, kan 

kopplas till en ökad konsumtion av etiska produkter i syfte att ge en ny infallsvinkel till 

marknadsföring av dessa produkter.  

 

Vår studie tar stöd i en generell modell över risk kopplat till konsumentbeteende, framtagen av 

Åsa Boholm, vilken vi sedan har tillämpat på just konsumtion av etiska livsmedel. Modellen tar 

upp fyra strategier konsumenter använder sig av för att hantera risk; kalkylerad risk, 

förebyggande, förtroende och undvikande. Med hjälp av en webbenkät undersöktes studenter vid 

tre institutioner vid Högskolan i Borås. 

 

Vi fann att studenter vid Högskolan i Borås oroar sig för miljön, detta gäller dock inte enbart 

etiska konsumenter, överraskande nog oroade sig merparten av studenterna för miljön. 

Majoriteten hade också en mycket låg tilltro till livsmedelsproducenter. Vi ser att etiska 

konsumenter är något mer hälsomedvetna än mindre etiska konsumenter. Sammantaget visar vår 

studie på att många av dessa studenter troligtvis har potential att bli etiska konsumenter, om de 

bara övertygas om att de kan göra skillnad. 
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Förord 
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1 Inledning 
 

I dagens läge är många konsumenter noga med att handla ekologiskt och motsvarande 

livsmedel i så hög utsträckning som möjligt och en ny typ av konsument, den etiska 

konsumenten, har uppkommit (Shaw & Shui, 2002). Etiska konsumenter känner ett 

ansvar gentemot miljön och/eller samhället, och ger uttryck för detta genom konsumtion 

och köpbeteende, eller genom att bojkotta produkter (ibid.). 

 

Denna utveckling är enligt de flesta positiv, men vad är egentligen det huvudsakliga 

skälet till att vissa konsumenter väljer att i princip uteslutande handla etiska matvaror 

medan andra är till synes likgiltiga? Handlar etiska konsumenter enbart av omtanke om 

miljön och andra människor eller beror motivationen att handlar etiskt på att många också 

känner en högre grad av oro inför framtiden? Förhåller det sig så att etiska konsumenter är 

mer rädda för sjukdomar, tillsatser i maten, miljökatastrofer och annat som kan komma att 

uppstå om de inte lägger om sina konsumtionsvanor? 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Vad menas med etisk konsumtion? 

Med ett ökat utbud av etiska produkter följer många olika begrepp och 

produktmärkningar. Vi har undersökt hur konsumtionen av de fyra mest frekvent 

förekommande märkningarna i Sverige ser ut. Produkter med någon av dessa fyra 

märkningar är också de som vi i all följande text kommer att referera till som etiska; 

Fairtrade, KRAV-märkt, närproducerat samt ekologiskt. Vi ser att innebörden av dessa 

märkningar tenderar att gå in i varandra, varför vi behandlar dem kort nedan. 

 

Fairtrade kallas i Sverige också för Rättvisemärkt och förespråkar anständiga 

arbetsförhållanden i produktion och handel för människor i utvecklingsländer
 

(http://www.fairtrade.se). Utbudet av fairtrade-märkta varor var mycket smalt fram till 

mitten av åttiotalet (Bowen, 2001; Bezencon & Blili, 2009) och det första märket, vilket 

enbart erbjöd livsmedel framställda i enlighet med Fairtrade, kom 1988 och hette Max 

Havelaar (Bezencon & Blili, 2009). Bezencon och Blili (2009) menar dock att Fairtrade 

sedan dess har utvecklats i olika riktningar och att det idag inte finns någon exakt 

definition över vad märkningen inkluderar. Idag förknippas dock uttrycket Fairtrade allt 

som oftast med en ekologisk och humanitär koppling (http://www.fairtrade.se) och har i 

svensk media i princip likställts med etisk konsumtion
1
. 

 

Vad beträffar närproducerat finns idag ingen klar definition, en avsaknad som förvirrar 

såväl producenter som konsumenter. I slutändan är det konsumenterna själva som avgör 

om en vara kan betraktas som närproducerad (http://www.jordbruksverket.se). Mot denna 

                                                 
1
 Se bilaga 1. 
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bakgrund är det troligt att innebörden av närproducerat i vissa fall av konsumenter 

upplevs som något diffus. Grundtanken med att handla närproducerat kan dock sägas vara 

att värna småskalig produktion och motverka en ökad globalisering, samt verka för 

kortare transportsträckor i syfte att förbättra miljön (Bezencon & Blili, 2009). 

 

Jordbruksverket skriver på sin hemsida att ekologisk produktion eftersträvar att bruka 

naturresurser på ett hållbart sätt. Kemiska bekämpningsmedel används inte i ekologisk 

produktion och som gödsel används naturliga och organiska material. En ekologisk 

produktion eftersträvar även biologisk mångfald samt ett förbättrat djurskydd där djuren 

kan leva så naturligt som möjligt, till exempel frigående höns och kor. Många varor har 

märkningen ekologiskt, men även märkningen KRAV avser ekologiska produkter. 

KRAV har funnits under 25 år och är den märkning som är mest etablerad i Sverige 

(http://www.krav.se/sv). Livsmedel som uppfyller villkoren för att märkas med KRAV 

har odlats utan kemiska bekämpningsmedel och onaturliga tillsatser (http://www.krav.se). 

Den övergripande skillnaden mellan KRAV och ekologiskt är att KRAV-märkningen 

utöver ekologiska aspekter, ställer fler krav på djurhållning, slakt och transport av djur 

(http://www.ekolantbruk.se). 

 

1.1.2 Vad menas med risk? 

Vi leker i inledande stycke med tanken att etiska konsumenter känner en större oro inför 

framtiden än andra. Då vår undersökning kommer att kretsa kring riskperspektivet, finner 

vi det lämpligt att redan i ett tidigt skede behandla begreppet risk. I Nationalencyklopedin 

beskrivs risk som ”Möjlighet att något oönskat skall inträffa, det kan röra sig om  

individuella risker, risker för samhället av social eller ekonomisk natur eller miljörisker 

[…]”. I marknadsföringslitteratur definieras risk vanligtvis som den oroskänsla 

konsumenter upplever då de skall genomföra ett köp (se Kotler, Wong, Saunders & 

Armstrong, 2005). Risken handlar i detta fall om en osäkerhet inför resultatet av köpet 

(ibid., s. 285) och eventuella betänkligheter skulle kunna vara; Kommer produkten att 

hålla?  Kommer jag vara tvungen att lämna tillbaka den? Är det bättre att köpa en annan 

färg? Passar den här verkligen mig? Risk rör sig alltså om oro inför möjliga framtida 

konsekvenser som ett resultat av köpbeslutet. Detta behöver dock inte bara gälla 

köpbeslut utan kan också involvera till exempel beslut om att sluta röka eller att inte 

felparkera. Risken i dessa fall är då att drabbas av lungcancer respektive parkeringsböter. 

Det är viktigt att påpeka att människor inte alltid är rationella i sin riskbedömning, 

(Boholm 2003) likväl som i sin konsumtion i övrigt, något vi återkommer till längre fram. 

 

Inom socialantropologi har forskare länge intresserat sig för individens subjektiva 

upplevelse av risk. Åsa Boholm (2003) uttrycker det som att människor inte existerar i ett 

socialt och kulturellt vakuum, uppfattningen om risk påverkas följaktligen av kultur och 

det sociala samspelet. Vidare menar Boholm att det i viss utsträckning går att urskilja 

tydliga mönster ur olika länder och att risk kan upplevas annorlunda i ett annat land, då 

levnadsförhållanden ser olika ut. En tolkning av detta skulle kunna vara att vi i Sverige 

väljer bort hållbara produkter, eftersom vi har en förhållandevis bra natur i jämförelse 

med andra länder. Det skulle i så fall innebära att människor i mer förorenade länder 

köper mer hållbara produkter då de i tydligare grad kan se konsekvenserna av sitt 
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handlande. Å andra sidan finns det mönster av mer förbryllande karaktär som till synes 

helt saknar logisk förankring i levnadsförhållanden. Boholm tar i detta sammanhang upp 

ett exempel med galna ko-sjukan, BSE. I Portugal, som hade många fall av BSE, lyste 

allmänhetens oro och debatter om hälsorisker med att äta nötkött fullkomligt med sin 

frånvaro. Samtidigt i Spanien, där de faktiska fallen med BSE var jämförelsevis få, fördes 

en kraftig debatt, allmänt missnöje över regeringens regleringar samt en nedgång i 

försäljningen av kött. Detta är ett tydligt exempel på liknande kulturer som, tvärtemot vad 

som ovan beskrevs, uppvisar helt olika riskbeteende (2003, s. 162). Mot bakgrund av 

detta upplever vi att det är svårt att säga mycket mer om denna teori, mer än att det är just 

en teori. 

 

Naturligtvis är det svårt att ge ett entydigt svar på varför denna typ av skillnader existerar, 

men Boholm påpekar att risk är något subjektivt, och att vad som uppfattas som en risk 

inte kan avgöras ur en objektiv synvinkel. Vidare menar hon att en fundamental 

komponent inom risk är osäkerhet (2003, s. 166). Denna komponent måste finnas med 

för att en risk över huvud taget skall existera. Osäkerheten bör sannolikt också vara en 

viktig del i vår studie över varför konsumenter köper etiska matvaror. Vi tar i vår studie 

stöd i den modell över risk som utarbetats av tidigare nämnda Åsa Boholm, kallad ”the 

Cultural nature of risk”, vilken vi redogör för i ett senare skede.  

 

1.1.3 Etisk konsumtions utveckling 

Etisk konsumtion kretsar kring produkter som uppvisar sociala och miljömässiga 

principer som kan komma att påverka konsumentens köpbeslut (Bezoncon & Blili, 2009). 

”Etiskt” kan sammanfattas med omtanke om miljö, hållbarhet, arbetares rätt, 

ursprungsland, vapenhandel och att se till djurs bästa (Carrington, Neville, Whitwell 

2010). Så tidigt som 1997 fanns i svensk media en artikel som tog upp begreppet etisk 

konsumtion (se bilaga 1). Etisk konsumtion har växt fram ur miljörörelsen och grön 

konsumtion (Freestone & McGoldrick, 2007) och även om begreppet är förhållandevis 

nytt i dagligt tal och etablerades i svensk media så sent som 2008 (se bilaga 1) har 

företeelsen existerat även tidigare och kunnat befästa sig under femton till tjugo år (Crane 

& Matten, 2003; Carrigan, Szmigin & Wright, 2004). År 2000 skrev Cowe och Williams 

att konsumenter är mycket medvetna i etiska frågor och att många är beredda att lägga 

ned mer pengar för att följa sin etiska övertygelse. Lite är dock känt om motiven som 

driver vissa människor till -eller från- en högre grad av etisk medvetenhet och ett mer 

aktivt beslutsfattande i denna fråga (Freestone & McGoldrick, 2007).  

 

En kollektiv medvetenhet kring mänskliga och miljömässiga kostnader, vilka utgör 

konsekvenser av vårt handlande, har expanderat över senare decennier (Fraj & Martinez, 

2007). Under 90-talet rönte företag stor framgång med sina etiska produkter (Cowe & 

Williams, 2000) och det går att se tydliga tendenser till avsteg från det materialistiska 

åttiotalet och allt mer fokus på inre värden, en utveckling som råder i Europa såväl som i 

USA (Hemingway & Maclagan, 2004; Freestone & McGoldrick, 2007). Studier har visat 

att konsumenter tenderar att utveckla favoriserande attityder gentemot etiska produkter 

och företag som tar ett socialt ansvar (De Pelsmacker et al., 2005; d`Astous & Legendre, 

2008). Konsumenters oro över kvalitet och säkerhet gällande konventionella livsmedel 
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har intensifierats under senare år, och en ökad efterfråga går att se främst på ekologiskt 

odlade livsmedel, som av konsumenten uppfattas som sundare och säkrare (Magkos, 

Arvaniti, & Zampelas, 2006). 

 

Under 2004 spenderade brittiska konsumenter 25,8 miljarder pund per år på etiska varor 

och tjänster, vilket uppskattningsvis är en ökning med 40 % inom en sexårsperiod 

(Osborne, 2005). Bara i Sverige ökade den totala marknaden av ekologiska varor med 11 

% under 2010 (http://www.krav.se). Dessutom såldes i Sverige fairtrade-märkta varor för 

876 miljoner SEK under 2009. Vidare finns starka indikationer i flera länder på att 

konsumenter är på väg att skifta fokus mot mer socialt och miljömässigt ansvarsfulla 

produkter och tjänster (Freestone & McGoldrick, 2008).  

 

Något som också är befogat att ta upp är vad som i Sverige kallas Rena kläder, ett 

internationellt nätverk som har haft stort inflytande i att få producenter att agera mer 

etiskt. Rena kläder verkar för att informera konsumenter om hur klädindustrin fungerar 

och uppmanar medborgare att sätta press på producenter. Organisationen har till exempel 

fått stora företag som H&M och Levi`s att sluta sandblästra sina jeans, eftersom detta ger 

upphov till lungsjukdomen silikos hos arbetarna (http://www.renaklader.org). I vår 

artikelsökning ser vi att trenden att handla etiska produkter tog fart i Sverige först efter 

2006 då kommuner för första gången kunde ansöka om att få titulera sig ”Fairtrade-city”, 

vilket innebär att kommunen aktivt arbetar för en ökad konsumtion av etiska produkter (se 

bilaga 1). I samband med detta ökade antalet etiska produkter i butiker runtom i landet 

och nådde därmed en bredare publik.  

 

Tidningar och webbsidor med temat etisk konsumtion växer snabbt till antal, precis som 

affärernas egna ”etiska märken”, samt möjligheten att donera pengar till välgörenhet då vi 

handlar (Adams & Raisborough, 2010). Ett exempel på denna typ av etisk konsumtion är 

den kampanj Gina Tricot för några år sedan drev i samarbete med Röda korset där 

konsumenten kunde ”runda upp” och därmed skänka mellanskillnaden. Ett annat exempel 

är det samarbete med World Childhood Foundation som ICA drev under en period, då 

mjukisdjur såldes i butik, varpå fem kronor för varje djur gick till behövande barn. Etisk 

konsumtion är en växande marknad (Adams & Raisborough, 2010) och vi ser att den på 

senare år etablerat sig också i Sverige, varför det idag är mer regel än undantag att se ett 

urval av etiska produkter i butiker runt om i landet.  

 

1.2 Problemdiskussion 

En uppfattning som vi upplever delas av många, är att livsmedelsindustrin behöver 

ändras, till exempel genom att lagstifta så att kedjor tar ansvar för att de produkter som 

säljs är etiska. Förutom producenter har dock även konsumenter ett ansvar och makt att 

påverka, och det är konsumenter som vi i denna studie lägger fokus på. Konsumenters 

uppfattning om etiska livsmedel bör också vara av intresse för näringsidkare, då dessa vill 

sälja sina produkter. Fraj & Martinez (2006) menar att konsumenter utgör viktiga aktörer 

och har stor makt i aktuella samhällsfrågor som rör konsumtion. Konsumenters 

uppfattning gällande etiska produkter är således av betydande intresse för samhället i 

stort, bland annat då dessa kan utöva påtryckning gentemot företag att ta ett större socialt 
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ansvar, till exempel genom att bojkotta produkter. Genom ett sådant agerande kan 

konsumenter säkerställa att etiska produkter finns på marknaden medan oönskade, mindre 

etiska, produkter försvinner (ibid.). Ett exempel som de flesta troligtvis är bekanta med är 

den bojkott av torsk som gjordes av såväl restaurangägare som butiker och konsumenter, 

för att motverka utfiskningen i Östersjön. Ett annat exempel på en sådan aktion är den 

bojkott av Coca-Colas produkter vilken utspelade sig i Norge under slutet av 2010 och 

början av 2011
2
. Bojkotten föranleddes av det mord som skedde på en norsk kvinna i 

London 2008. Den huvudmisstänkte gärningsmannen var i detta fall son till Shaher 

Abdulhak som under perioden ägde rättigheterna till Coca-Cola i flera länder i 

mellanöstern. Abdulhak ansågs skydda sin son genom att inte lämna ut honom till den 

brittiska polismyndigheten. Resultatet av denna bojkott blev ett avslutat samarbete mellan 

Coca-Cola och Abdulhak.  

 

En orsak till ökad konsumtion av etiska produkter kan vara att människor helt enkelt 

upplever att de vill bidra till att göra världen bättre, något som kan kopplas till Maslows 

behovstrappa och sista steget ”självförverkligande” (Solomon et al., 1999; Freestone & 

McGoldrick, 2007). Självförverkligande kan beskrivas som ”den process där individen 

har möjlighet att investera sina förmågor i aktiviteter som upplevs som meningsfulla och 

kan bidra till en utveckling av personligheten” (se Evans, Jamal & Foxall, 2008). Andra 

orsaker till konsumtion av etiska produkter kan vara att konsumenter vill slippa känna 

skuld eller att dessa har ett starkt intresse av att betraktas som etiska konsumenter, kanske 

på grund av referensgrupper (Freestone & McGoldrick, 2007). Referensgrupper beskrevs 

av Bearden & Etzel 1982 på följande sätt: ”En referensgrupp är en person eller grupp 

människor som väsentligt påverkar individens beteende”. Det faktum att konsumenter 

handlar i enlighet med referensgrupper har länge varit känt inom marknadsföring och togs 

upp bland annat av Merton och Rossi så tidigt som 1949 (Merton & Rossi, 1949; Beardon 

& Etzel, 1982). Park och Lessig menade 1977 att studenter är mer mottagliga för 

referensgrupper än till exempel hemmafruar (Beardon & Etzel, 1982). Frågan som går att 

ställa sig är givetvis om detta stämmer än i våra dagar, men det som kan sägas är att 

merparten studenter är yngre, vilket också gör att det finns anledning att tro att dessa 

lättare låter sig influeras av referensgrupper. Det faktum att företag använder sig av kända 

och attraktiva talespersoner i trivsamma miljöer då de marknadsför produkter som parfym 

och kläder är bevis på att Park och Lessigs teori (se Beardon & Etzel, 1982) håller och 

används flitigt även i dagens marknadsföring.  

 

Värden spelar en viktig roll inom konsumentbeteende i allmänhet och inom etisk 

konsumtion i synnerhet, eftersom många varor och tjänster köps med värderelaterade mål 

i åtanke (Freestone & McGoldrick, 2007). Dessa värden kan tjäna både individuella och 

kollektiva intressen eller en mix av de båda (Hofstede & Bond, 1984; Freestone & 

McGoldrick, 2007). När köpbeslut skall fattas väger en konsument vanligtvis fördelar 

mot nackdelar och en avvägning sker mellan värden och behov. När denne till exempel 

skall handla biodynamiska livsmedel vägs det potentiellt högre priset mot samhällets 

fördelar av ett mer miljövänligt inköp (Freestone & McGoldrick, 2007). En annan orsak 

som kan relateras till mer egennyttiga motiv är att vederbörande finner den egna hälsan 

                                                 
2
 http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7548958, tillgänglig 2011-04-04. 
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angelägen och köper denna typ av livsmedel i syfte att undvika processad mat såsom hel- 

och halvfabrikat eller mat med mycket tillsatser (Padel & Foster, 2005; Freestone & 

McGoldrick, 2007). Oavsett vilket av dessa båda motiv som driver konsumenter till att 

inhandla etiskt riktiga livsmedel, ser vi att beteendet kan kopplas till en upplevd risk av 

framtida konsekvenser. 

 

Ett problem som flertalet forskare vittnar om och som är vedertaget inom vetenskapen för 

konsumentbeteende, är att det ofta råder en viss dissonans mellan vad konsumenter säger 

att de gör och hur de sedan agerar (till exempel Gupta & Ogden, 2009). Detta tycks 

stämma även i fallet etisk konsumtion vilket bland annat tas upp av d`Astous och 

Legendre (2008). Vidare visar åtskilliga undersökningar att, även om konsumenter har 

tagit till sig och fattat tycke för budskapet och syftet med etisk konsumtion, är 

förändringen i konsumentbeteende betydligt mindre (Carrington et al., 2010). En studie 

utförd 2005 visade att medan 30 % av konsumenterna uppgav att de skulle vilja handla 

etiskt, gjorde endast 3 % av de tillfrågade detta (Futerra, 2005; Carrington et al., 2010). 

Skälet till detta är troligen att konsumenter vill uppfattas bättre i sociala sammanhang 

genom att i undersökningar svara det som anses socialt önskvärt. En annan tänkbar orsak 

skulle kunna vara att produkterna helt enkelt är för dyra eller ett antagande om att dessa 

produkter är av sämre kvalitet. Denna dissonans mellan ord och handling upplever vi som 

något av ett problem i flera hänseenden. Dels bör det utgöra en försvårande omständighet 

då näringsidkare skall övertygas om produkternas förträfflighet, varor som inte förväntas 

sälja torde vara ointressanta att köpa in. Vidare ser vi att detta i praktiken kan ge upphov 

till en ond cirkel, då många konsumenter tycks efterfråga ett bredare utbud samt lägre 

priser inom detta produktsegment, vilket inte går att erbjuda om produkterna inte säljs. 

Carrington et al. (2010) tar också upp en annan intressant aspekt - att konsumenter helt 

enkelt glömmer av att handla etiskt. Att få insikt om varför detta gap existerar är viktigt 

för att förstå, tolka, förutse och influera konsumenters beteende (Elliot & Jankel-Elliot, 

2003; Carrington et al., 2010) och således lyckas i sin marknadskommunikation. 

 

Carrigan et al. (2004) skriver i sin artikel att många konsumenter, trots den makt de 

faktiskt förfogar över, drar sig för att göra ett aktivt ställningstagande genom sin 

konsumtion på grund av de upplever en känsla av maktlöshet och anser att de inte kan 

göra någon skillnad. Det är högst sannolikt att denna uppfattning urholkar konsumenters 

motivation till att handla etiskt. Om konsumenter själva känner att de besitter förmågan 

att göra skillnad, bör inte deras köpbeteende i lika hög utsträckning påverkas av andra 

människors konsumtionsmönster (Wiener, 1993; Carrigan et al., 2004). Vidare finns det 

studier som indikerar en stark koppling mellan känslomässig påverkan och köpbeteende 

(Fraj & Martinez, 2006). Konsumenter vilka oroar sig över föroreningar är mer angelägna 

i miljöfrågor och därför mer benägna att uppvisa ett miljövänligt beteende än 

konsumenter som inte uppvisar en sådan känslomässig koppling. Detta till trots ser vi att 

denna koppling inte blivit studerad i någon högre utsträckning, fokus ligger istället på 

kopplingen mellan attityd och köpbeteende i de bedrivna studier vi tagit del av. 

Följaktligen finns en lucka att fylla ut i diskussionen kring etiskt köpbeteende.  

 

Konsumenters motivation att handla etiska produkter består sannolikt av många aspekter, 

några delar kan tänkas vara image, rädsla för tillsatser eller fördelaktiga attribut såsom 
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smak. Magkos et al. (2006) menar att konsumenter börjat ifrågasätta om 

livsmedelsbranschen verkligen förser dem med hälsosam mat och associerar 

konventionellt framställd mat med relativt hög risk i jämförelse med andra aspekter som 

kan påverka deras hälsa negativt. Vidare menar artikelförfattarna att det finns en utbredd 

uppfattning att ekologiskt framställda livsmedel är mer hälsosamma och att konsumenter 

är beredda att betala mer för att uppnå de potentiella hälsosamma fördelar som de 

uppfattar att ekologisk mat kan erbjuda. De menar också att det är konsumenters 

uppfattning att ekologisk mat har en högre grad av kvalitet och säkerhet som driver den 

ständigt växande efterfrågan på dessa varor. Konsumenter tycks till och med i vissa fall, 

såsom med barnmat, värdesätta den ekologiska märkningen så högt att dess 

näringsmässiga innehåll prioriteras betydligt lägre (Magkos et al., 2006). Vår uppfattning 

är att just debatten om tillsatser i mat under senare år getts stort utrymme i svensk media. 

En starkt bidragande orsak till detta skulle kunna vara Mats-Eric Nilssons böcker ”Den 

hemlige kocken” och ”Äkta vara” som tillsammans i Sverige har sålts i cirka 360 000 

exemplar (http://www.talochskrift.se) och som blivit uppmärksammade i media. 

Böckerna behandlar hur matproducenter använder sig av hälsofarliga tillsatser och 

uppmanar läsaren att köpa mer ekologiskt och laga mat från grunden. Mot bakgrund av 

den ökade medvetenhet som dessa böcker bidragit till hos konsumenter, kan det antas att 

åtminstone en viss del av intresset består av oro inför framtida konsekvenser orsakade av 

den mat de köper idag.  

 

Utifrån dessa resonemang vill vi utveckla och fortsätta på tidigare studier om motivation 

hos konsumenter för att handla etiskt. Vidare vill vi bedriva vår undersökning utifrån ett 

perspektiv där rädsla för framtida konsekvenser ger upphov till ett mer etiskt 

konsumentbeteende. Framtida negativa konsekvenser skapade av konsumtion av 

konventionella livsmedel skulle till exempel kunna vara en ökad global uppvärmning 

eller risker för den egna hälsan. Vi utgår således i vår studie ifrån att konsumenter är 

medvetna om att vissa matvaror kan ha negativ effekt på deras framtida hälsa. 

Följaktligen vill vi utforska och analysera konsumentbeteende med hjälp av modell över 

subjektiv risk. Resultatet kan användas för att få andra perspektiv på konsumenters 

köpbeteende i samband med etiska matvaror som tidigare inte ägnats särskilt mycket 

uppmärksamhet. 

 

 

1.3 Formulering av forskningsfrågor 

Utifrån bakgrund och resonemang i vår problemdiskussion har vi kommit fram till 

följande problemformulering: Kan konsumenters motivation och vilja att konsumera 

etiskt relateras till hur hög grad av oro dessa känner inför framtiden och hur deras 

riskbedömning ser ut?  

 

Vi operationaliserar vår generella frågeställning genom att göra en forskningsöversikt och 

i denna definiera relevanta begrepp och indikationer. Dessa används i sin tur i vår 

empiriska studie. Vi har även ställt upp en hypotes, med följande mothypotes, vilka utgör 

grunden för våra antaganden; 
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Hypotes H0: Konsumenter som väljer etiska varor är mer oroliga för framtida 

konsekvenser av att inte förändra sin konsumtion än icke-etiska konsumenter. 

 

Mothypotes H1: Konsumenter vilka väljer bort etiska produkter känner ingen stor oro 

inför framtiden och låter därför inte möjliga framtida konsekvenser avgöra dagens 

köpbeslut. 

 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att kartlägga konsumenters beteende och uppfattning om framtida hälsofaror i 

samband med konsumtion av livsmedel, dessa beskrivningar ligger till grund för en analys 

av samband mellan uppfattning om framtida risker och köpbeteende. Denna information 

kan användas för att öka förståelsen för etiska och mindre etiska konsumenter och 

motiven bakom deras handlande, vilket kan hjälpa företag att effektivisera sin 

marknadsföring av etiska produkter. Om hypotesen att etiska konsumenter i högre 

utsträckning väger in riskbedömning i sin konsumtion, kan detta i framtiden användas i 

olika kampanjer för denna typ av produkter och även att hitta andra vägar för att 

marknadsföra etiska produkter.  
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2 Vad säger tidigare forskning? 
 

Vad motiverar etiska konsumenter? Varför handlar inte fler etiskt? Nedan redogör vi för 

de teorier som vi i vår studie förhåller oss till.  

2.1 Vilka är de etiska konsumenterna? 

Olika syften tilltalar olika människor olika starkt och forskning har visat att konsumenter 

tenderar att vara selektivt etiska. Ett ändamål kan frambringa mycket starka reaktioner 

hos en del människor, medan det hos andra helt enkelt inte föranleder någon större 

reaktion över huvud taget (Carrigan & Attala, 2001; Carrigan et al., 2004). Medan vissa 

anser att det är viktigt att rädda utrotningshotade djur, lägger andra större vikt vid 

mänskliga rättigheter. Ett etiskt beteende hos en konsument behöver heller inte innebära 

att konsumenten också uppvisar ett annat etiskt beteende (Tracy & Oskamp, 1983-1984; 

Gupta & Ogden, 2009). Att vara med i en bilpool behöver till exempel inte ha någon 

koppling till om konsumenten sopsorterar (Gupta & Ogden, 2009). När det gäller hur 

konsumenter påverkas finns det dock olika uppfattningar. Medan vissa forskare menar att 

det måste finnas en direkt koppling till konsumenter för att de skall känna sig manade att 

handla etiska produkter (Boulstridge & Carrigan, 2000; Carrigan et al., 2004) till exempel 

att en närstående drabbats av sjukdom, menar andra att många konsumenter intresserar 

sig för etiska produkter även om ändamålet påverkar dem på ett mer indirekt sätt, till 

exempel plågsamma djurförsök (Dragon International, 1991; Folkes & Kamins, 1999; 

Carrigan & Attala, 2001; Carrigan et al., 2004)  

 

Gupta och Ogden (2009) menar att etiska produkter kan ge upphov till ett socialt 

dilemma. Ett socialt dilemma kan sägas vara när individens intressen står i kontrast till 

intressen av mer kollektiv karaktär. Konsumtion av etiska produkter kan sägas utgöra just 

det, då de fordrar ett samspel mellan egennyttiga motiv och samarbete, något som kräver 

individuell ekonomisk uppoffring på kort sikt för att ge upphov till fördelar för alla 

individer i det långa loppet. Gupta och Ogden menar att etiska konsumenter generellt har 

högt förtroende för andra och förväntar sig att också andra individer engagerar sig på 

samma sätt. Detta innebär att människor som uppvisar högt förtroende för andra också 

med större sannolikhet handlar etiskt, eftersom de förväntar sig att andra gör det (Gupta 

& Ogden, 2009).  

 

Som tidigare nämnt förklaras ofta utvecklingen med ökad etisk konsumtion av en, från 

konsumenters sida, ökad fokusering på inre värden. Det finns dock fler än en förklaring 

till varför konsumenter väljer att konsumera etiskt. Freestone och McGoldrick (2007) 

lyfter i sin artikel fram fyra orsaker till varför konsumenter väljer att handla etiskt; egna 

vinster och förluster, vinster och förluster för signifikanta andra, gillande eller ogillande 

av den egna individen samt gillande eller ogillande från signifikanta andra. Dock är det 

viktigt att påpeka att individer sällan är medvetna om denna process. Freestone och 

McGoldrick (2007) menar vidare att en sådan implikation skulle mena på att individer 

alltid handlar rationellt, och menar att ett sådant antagande vore rent felaktigt. Här är det 

befogat att dra paralleller till nationalekonomins teori om the economic man vilken också 

mött stark kritik. Antagandet går ut på att individen alltid nyttomaximerar och gör de val 
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som skapar mest nytta ur ett ekonomiskt perspektiv, människan benämns i dessa fall som 

economic man eller homo economicus
 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Homo_economicus). 

De flesta skulle troligtvis instämma i påståendet att mycket få konsumenter i realiteten 

fullständigt handlar enligt denna teori. Det är snarare mer troligt att människan av idag är 

att efterliknas vid homo reciprocans, det vill säga en individ som samspelar med sin 

omgivning. Dessa individer kompromissar för att uppnå en balans mellan vad som är bäst 

för dem själva och för den omvärld i vilken de lever
 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Homo_reciprocans).  

 

Freestone och McGoldrick (2007) tar upp sex steg som sätts i relation till etisk 

konsumtion och i vilka olika stadier av medvetenhet och oro konsumenter befinner sig. 

Dessa steg drar i mångt och mycket paralleller till AIDA-modellen
3
 vilken fokuserar kring 

konsumenters emotionella och känslomässiga behov och som får sägas vara en 

grundläggande modell inom marknadsföring. 

 

 
Figur 1: Freestone & McGoldrick (2007, s.452 ), Motivations of the ethical consumer. 
 

Första steget i den modell som Freestone och McGoldrick (2007) presenterar innebär att 

konsumenter över huvud taget inte har ägnat ämnet någon uppmärksamhet. Författarna 

benämner dessa konsumenter som ”glömska”. Denna typ av konsumenter skulle kunna ha 

potential att göras medveten och engagerad i frågan, men skulle lika gärna kunna uppvisa 

ett oförändrat engagemang även om dessa görs medvetna. Andra steget innebär att 

konsumenter är medvetna om ämnet men inte särskilt oroade eller engagerade. Individen 

är därför oförmögen att ha ett köpbeteende kopplat till ämnet. Precis som i föregående fas 

befinner sig dessa konsumenter i någon form av begrundelsefas, skillnaden mot tidigare är 

dock att dessa inte befinner sig här på grund av bristande medvetenhet, utan av andra 

orsaker såsom ekonomiska skäl eller att ämnet helt enkelt inte tilltalar dem känslomässigt. 

Tredje steget innebär ett ökat engagemang där individen är medveten och oroad över 

ämnet, men inte har skridit till handling. Denna typ av konsumenter är medvetna om 

problemet och bryr sig, men de har ännu inte känt ett behov av att agera. Orsaker kan vara 

att de har brist på nödvändiga medel, såsom pengar, eller att de känner sig maktlösa inför 

att få till en förändring. Om de ges möjlighet kan dessa individer mycket väl komma att 

bli mer aktiva som etiska konsumenter. Det fjärde steget innebär att individen är 

engagerad och har för avsikt att skrida till handling. Detta steg agerar skiljeväg mellan de 

                                                 
3
 AIDA; attention/awareness – interest – desire – action. I första steget väcks kundens uppmärksamhet, därefter skall 

konsumenten göras intresserad, därefter skapas ett begär. Sista steget innebär att konsumenten skrider till handling och 

köper produkten (Barry & Howard, 1990).  
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som fortfarande känner sig osäkra och de som engagerar sig och agerar etiskt. Paralleller 

kan dras mellan detta steg och ”desire”, det vill säga begär, i AIDA-modellen. Femte 

steget innebär att personen bryr sig och har vidtagit smärre åtgärder. Detta är det första 

steg i modellen där individen faktiskt agerar. Individen är både medveten och engagerad i 

ämnet och diskuterar det öppet med vänner och familj, det är också troligt att denne kan 

tänka sig att göra än större ansträngningar längre fram. Sjätte och sista steget innebär att 

konsumenten är engagerad och har gjort stora ansträngningar för att göra något åt 

problemet. Individer som befinner sig här har med hög sannolikhet bytt varumärken, 

skrivit på namnlistor eller till och med bojkottat produkter som ett resultat av förseelser 

från företagens sida i etiska frågor.  

 

2.2 Varför handlar inte alla etiskt? 

Som vi tidigare berört beskriver ett flertal författare (till exempel Fletcher, 1990; 

Hemingway & Maclagan, 2004) i sina artiklar hur samhällets karaktär tycks ha skiftat, 

från det i mångas ögon materialistiska 80-talet till att mer fokus läggs på inre värden, 

såsom att bidra till att andra får det bättre. Ändå menar många, däribland Eckhardt et al. 

(Eckhardt et al 2006; d`Astous & Legendre 2009), att konsumenter helt enkelt inte är 

redo att offra sin komfort och livsstil för att konsumera mer etiskt. Carrington et al. 

(2010) menar att konsumenter kan ha en vilja att handla etiskt men har svårt att förutse 

sitt beteende. De tar upp orsaker som att konsumenter till exempel kommer till butiken 

med mindre pengar än vad de tänkt sig, eller att en tilltänkt produkt inte är tillgänglig för 

tillfället. Andra tänkbara skäl kan vara att den mindre etiska och konkurrerande 

produkten just för tillfället har ett nedsatt pris eller att marknadsföringen för den 

konkurrerande produkten får den att framstå som mer attraktiv.   

 

Som tidigare nämnt föreslår Gupta & Ogden (2009) att typiskt etiska konsumenter 

tenderar att ha större förtroende för de köpbeslut som fattas av andra. De menar vidare att 

de konsumenter vilka väljer bort etiska produkter lider brist på denna typ av förväntning 

och därmed inte heller har någon social press att anpassa sig, varför de inte medverkar i 

det sociala dilemmat. En annan bidragande faktor skulle kunna vara att marknadsföringen 

av etiska produkter tycks ha blivit så komplex att det är extremt svårt för konsumenter att 

jämföra produktvärden (Bradford, 1996; Carrigan et al., 2004). Detta skulle kunna 

förklara varför många konsumenter, då de blir tillfrågade angående etisk konsumtion, 

menar att de inte upplever någon skillnad mellan hur väl olika företag tar sitt sociala 

ansvar (Carrigan & Attala, 2001; Carrigan et al., 2004).  

 

Echardt et al. genomförde 2006 en studie där de undersökte konsumenters ursäkter för att 

inte handla etiskt. De gjorde slutledningen att det finns tre huvudsakliga argument 

konsumenter använder sig av för att rättfärdiga sitt köpbeteende, närmare bestämt 

ekonomiska skäl, den ekonomiska utvecklingen i samhället och regeringens roll. Med 

andra ord har många konsumenter uppfattningen att etisk konsumtion måste kosta mer än 

”vanlig” (Eckhardt et al., 2006; d`Astous & Legendre, 2008), en förvissning som vi inte 

anser vara särskilt märklig då denna uppfattning i regel sammanfaller med verkligheten. 

Industrin kring etiska produkter har under lång tid livnärt sig på att konsumenter erhåller 

fler mjuka värden för de kronor som skiljer en etisk produkt från en mindre etisk. Detta 
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tycks dock inte alltid vara tillräckligt för att övertyga konsumenter i sitt köpbeslut. Många 

forskare menar att konsumenter motiveras starkare av egenintresse än intresse för 

samhället och att engagemanget för socialt ansvarstagande konsumtion skulle gynnas om 

det i sin tur ledde till konkreta positiva fördelar för den enskilda konsumenten (d`Astous 

& Legendre, 2008). Även om konsumenter uttrycker en vilja att betala mer för att köpa 

etiska produkter, gör majoriteten det enbart om funktionella produktattribut erbjuds 

(Devinney et al., 2006; d`Astous & Legendre, 2008).  

 

Undersökningar har visat att många konsumenter lägger ansvaret för sitt köpbeteende på 

andra, och då främst regeringen (till exempel d`Astous & Legendre, 2008). Nämnda 

forskare menar i samma artikel att många konsumenter anser att det är brukligt att köpa 

produkter av en ur etisk synvinkel mer tveksam karaktär, så länge det inte är förbjudet 

enligt lag. Vidare refererar d`Astous och Legendre till tidigare forskning, som menar att 

konsumenter tenderar att referera till generellt accepterade motiveringar för att reducera 

sin egen skuld och bibehålla sin självuppfattning (Strutton et al. 1994; d’Astous & 

Legendre, 2008). Ett exempel kan vara att de förnekar sitt ansvar på grund av faktorer 

som ligger utom deras kontroll. Eftersom många konsumenter generellt anser att det som 

är lagligt också är etiskt riktigt (Carrigan & Attala, 2001; d`Astous & Legendre, 2008) 

menar de att det ligger på regeringens ansvar att skapa en förändring och fortsätter helt 

sonika med sitt beteende fram till dess att regeringen lagstiftar om annat (d`Astous & 

Legendre, 2008). 

 

2.3 Sammanfattning 

Konsumenter är selektivt etiska och uppvisar inte nödvändigtvis rationella mönster i sina 

etiska handlingar. Dagens individer handlar inte alltid rationellt, de samspelar med sin 

omgivning. Det innebär att de ofta kompromissar för att uppnå en balans mellan vad som 

är bäst för dem själva och sin omvärld. Etiska produkter kan sägas skapa ett socialt 

dilemma för konsumenter, då samhällets intressen står i kontrast mot deras egna intressen. 

Många forskare menar att konsumenter motiveras starkare av egenintresse och att 

engagemanget för etisk konsumtion skulle gynnas om det i sin tur ledde till egen vinning 

för konsumenter. En teori som finns om etiska konsumenter, är att dessa hyser högre 

förtroende för andra människor, och förväntar sig att andra tar ansvar på samma sätt som 

de själva. Den nya gröna våg som vi sett under 2000-talet kan också förklaras med ett 

ökat fokus på inre värden.  
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3 Metod 
 

I följande del redogör vi för fördelar och nackdelar med de metoder vilka ligger till grund 

för vår empiriska studie. Detta för att klargöra och kritiskt granska hur vi gått tillväga för 

att nå de resultat som vi redogör för i efterföljande del, samt redogöra för 

tillförlitligheten i dessa .  

 

3.1 Tillvägagångssätt 

Då vi från början hade en uppbyggd frågeställning och uppsatta hypoteser använder vi oss 

av en deduktiv ansats. En deduktiv metod innebär att forskaren från början bygger upp en 

teori, samt hypoteser, vilka ligger till grund för och styr den empiriska studien (Bryman, 

2009; s. 20). Dessa uppbyggda idéer är grundade i en föreställning om hur verkligheten 

ser ut och testas sedan mot så kallade hårda data (Neuman, 2003; s. 51), det vill säga data 

framtagna genom en studie. En deduktiv metodik utgör den vanligaste utgångspunkten 

inom samhällsvetenskap och förhållandet mellan teori och praktik (Bryman, 2009; s. 20). 

För att vinna framgång med en deduktiv metod måste forskaren lyckas med att översätta 

sin hypotes till hur denne skall gå tillväga för att samla in den information som är 

nödvändig för den utformade hypotesen (ibid.).  

 

Vår studie är deskriptiv, då vi undersöker hur konsumtion av etiska livsmedel och 

inställningen till densamma för närvarande ser ut. Detta för att vi, utifrån den information 

vi samlat in, ska kunna redogöra för ett tvärsnitt över inställningen hos etiska 

konsumenter (Holme & Solvang, 2001; s. 80). Vi använder oss av en forskningsöversikt 

samt genomför en kortare studie av artiklar i dagstidningar, vilka kartlägger framväxten 

av etisk konsumtion i samhället. 

 

3.2 Ansats 

För att kunna inkludera så många respondenter som möjligt i vår studie och därmed skapa 

förutsättningar för statistiska generaliseringar beslutade vi oss för att genomföra en 

kvantitativ studie (Holme & Solvang, 2001; s.80). Kvantitativ forskning har ofta en nära 

koppling till deduktion då den innehåller samma bild av förhållandet mellan teori och 

praktik (Bryman, 2009; s. 35), vilket gjorde att det blev naturligt för oss att genomföra 

just en sådan. Kvantitativ forskning kännetecknas i övrigt av en prövning av redan 

uppsatta teorier snarare än en teorigenerering samt betonar kvantifiering snarare än ord 

vid insamling och analys av data (Bryman, 2009; s. 34-35). Teorierna genereras genom 

författarens tolkning av referensram, motiv och sociala sammanhang (Holme & Solvang, 

2001; s. 76) vilket innebär att de kan vara grundade i fördomar eller förutfattade 

meningar (ibid., s. 151). Vi har genomfört en enkätundersökning där vi tar stöd i vår 

teoretiska referensram samt analysmodell. Vår utgångspunkt var att ta reda på hur 

konsumenters riskprofiler ser ut, samt om det finns någon koppling mellan den riskprofil 

och det köpbeteende de uppvisar.  
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3.3 Avgränsningar 

Under senare år har fenomenet etisk konsumtion i princip övergått till att kallas hållbar 

konsumtion, men vi håller oss kvar vid begreppet etisk konsumtion då vi anser att detta 

reflekterar våra tankar kring ämnet på ett bättre sätt. Vi avgränsar oss till att undersöka 

etiska produkter som faller inom ramen för livsmedel. Som geografisk avgränsning riktar 

vi vår studie mot konsumenter studerande vid Högskolan i Borås. 

 

3.4 Analysmodell - The cultural nature of risk  

Vi utgår i vår studie ifrån en riskmodell framtagen av Åsa Boholm. Boholm är docent i 

socialantropologi vid Göteborgs universitet och har forskat kring risk sedan 1996
4
. I sin 

artikel ”The cultural nature of risk: can there be an anthropology of uncertainty?” från 

2003 presenterar hon risk utifrån ett osäkerhetsperspektiv. Hon kartlägger fyra strategier 

konsumenter använder då de ställs inför en möjlig framtidsvision, likt den ovan; 

 

Den första av dessa fyra är kalkylerad risk. Då en konsument uppmärksammas på en risk 

kalkyleras den genom att väga möjliga negativa konsekvenser om denne utsätter sig själv 

för risken mot de möjliga fördelarna och andra alternativ. Utifrån detta fattas sedan ett 

köpbeslut. I nästa strategi finns det ett uppbyggt förtroende från konsumentens sida 

gentemot en institution. Denna institution kan vara regeringen såväl som ett företag. 

Vederbörande upplever i detta fall inte eventuell risk som ett hot på grund av uttalande 

eller handling från den aktuella institutionen och tar därför inte hänsyn till risk i sitt 

köpbeslut. Då konsumenten upplever att det finns en risk vid ett köpbeslut men ser att 

denna kan minimeras genom förebyggande åtgärder beskriver Boholm strategin som 

förebyggande. Slutligen återstår den mest radikala reaktionen, alltså totalt undvikande. I 

detta fall upplever konsumenter risken som allt för stor och vidtar därför drastiska 

åtgärder för att minimera den. 

 

Innan vi fortskrider vill vi poängtera att vi i vår studie har tillämpat Boholms mer 

generella modell på just köp av etiska livsmedel. De exempel kopplade till livsmedel vi 

tar upp är alltså egna tolkningar av hur Boholms modell skulle kunna ta sig uttryck i 

sammanhanget. 

 

Som går att se i figur 2 nedan används ovan nämnda strategier; kalkylerad risk, 

förtroende, förebyggande och undvikande, då konsumenter känner osäkerhet inför en 

eventuell risk. Denna osäkerhet uppstår på grund av att konsumenter inte vet vad utfallet 

av deras handlande blir, de vet endast att det finns en påstådd risk. Ett exempel på en 

sådan risk kan vara den debatt som under senare år varit aktuell angående E-nummer och 

den negativa inverkan dessa kan utgöra på människors hälsa. Konsumenter som känner 

till faror med att konsumera mat med tillsatser skulle i detta fall väga de för- och 

nackdelar som konsumtion av dessa produkter ger upphov till, och efter detta fatta sitt 

beslut. Detta illustreras i modellen under kategorin kalkylerad risk. Förtroende skulle 

                                                 
4
 http://www.spa.gu.se/om_institutionen/personal/larare_forskare/asa_boholm/ 
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kunna ta sig i uttryck genom att konsumenter fortsätter att konsumera oberoende av 

innehållet i maten då dessa litar på att företag tar sitt ansvar och inte använder sig av 

tillsatser som kan vara skadliga för hälsan. En förebyggande strategi skulle istället kunna 

vara att konsumenter tittar på livsmedels innehållsförteckning och väljer de varor som har 

ett något lägre antal tillsatser. Ett fullständigt undvikande tar sig i uttryck genom att 

konsumenter endast köper varor utan tillsatser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2, Åsa Boholm (2003, s. 172), The cultural nature of risk: can there be an anthropology of uncertainty? 

 

Boholm (2003) menar att det finns tre kategorier av scenarier genom vilka konsumenten 

kan uppmärksammas angående en risk, vilket illustreras i figur 3 nedan. Konsumenter 

kan introduceras till en risk genom vardagliga erfarenheter, till exempel genom att prata 

med vänner om hälsa och lokala frågor. Vardagliga erfarenheter täcker in riskrelaterade 

ämnen såsom mat, transportering, barn och varierande riskfaktorer i den lokala miljön. 

Konsumenter kan också introduceras till en risk genom att ta del av vetenskapliga 

resultat. Dessa kan förmedlas via olika media såsom TV, Internet och tidningar. Vanliga 

ämnen här är kost och hälsa, sjukdomar, epidemier och dylikt som kan utgöra en risk för 

medborgare. Den tredje situationen i vilken konsumenter kan introduceras till en risk är 

via katastrofer i samhället. I dagsläget är det svårt att inte associera till katastrofen med 

kärnkraftsreaktorerna som exploderat i Japan. Denna typ av katastrofer kan enligt 

Boholm (2003) ha stor påverkan på konsumenters framtida agerande. Andra exempel är 

terrorattentaten mot World Trade Center och katastrofen vid tsunamin i Indiska oceanen 

2004.     
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Figur 3, Åsa Boholm (s. 174; 2003) The cultural nature of risk: can there be an anthropology of uncertainty? 

 

 

I nedanstående figur åskådliggörs de frågor i vår enkät vilka kan kopplas direkt till vår 

tillämpning av Boholms riskmodell: 
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Kalkylerad risk

6.1 Jag brukar jämföra priser mellan 
etiska och "vanliga" matvaror i 

butiken.

6.2  Jag brukar titta på 
innehållsförteckningen för att undvika 

för mycket tillsatser i maten.

6.3 Jag köper etiska matvaror när jag 
har ekonmiskt utrymme till det.

Förtroende

7.2 Om de "vanliga" matvarorna var 
farliga för hälsan skulle företagen inte 

tillverka dem.

8.1 Jag litar på att företagen tar 
ansvar för att matvarorna är  

producerade under anständiga 
förhållanden.

9.1 Jag tror att jag genom min 
konsumtion kan göra skillnad för 

miljön.

9.2 Jag tror att konsumenter kan 
påverka  arbetsförhållanden i 

utvecklingsländer.

Förebyggande

5.2 Jag tror att det är mindre risk att 
bli sjuk om jag välljer etiska matvaror.

6.2 Jag brukar titta på 
innehållsförteckningen för att undvika 

för mycket tillsatser i maten

6.4 Jag undviker icke-ekologiska 
matvaror för min hälsas skull.

8.3 Jag tror att miljökatastrofer kan 
undvikas om vi handlar mer etiska 

matvaror.

Undvikande

5.3 Jag har slutat att köpa varor från 
ett företag efter att jag fått reda på  
att de behandlar sina arbetare illa.

5.4  Det har hänt att jag medvetet 
bojkottat varor som inte stämmer 

överens med mina värderingar.

5.5 Jag köper bara etiska matvaror 
och avstår hellre om det är möjligt då 

inget annat alternativ finns

 

 

 

 

3.5 Precisering av forskningsfrågor 

Efter genomförd forskningsöversikt kan vi konstatera att tidigare studier har gett upphov 

till skilda förklaringar av vad som motiverar konsumenter att handla etiskt. En gemensam 

nämnare kan dock sägas vara en känslomässig koppling till denna typ av produkter. 

Denna känslomässiga koppling kan i sin tur ledas till oro inför framtida konsekvenser om 

inte en förändring i det aktuella köpbeteendet sker. En sådan oro kan ha sin förklaring i 

många olika aspekter såsom en försämrad miljö, risker för den egna och/eller närståendes 

hälsa och jämställdhetsfrågor. Vi har därmed operationaliserat vår övergripande 

frågeställning i nedanstående delfrågor: 

 

1. Kan konsumtion av etiska livsmedel förklaras genom en oro för miljön? 
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2. Känner konsumenter av etiska livsmedel en högre grad av oro för den egna 

hälsan än konsumenter vilka väljer bort etiska livsmedel? 

3. Kan ett etiskt köpbeteende i samband med livsmedel förklaras genom ett större 

engagemang kring mänskliga rättigheter? 

 

3.6 Urval 

Då vi riktar vår enkätundersökning till studenter vid Högskolan i Borås, kan studien 

endast sägas vara representativ för studenter vid denna skola. Studien kan dock sägas ge 

en fingervisning i hur, mestadels yngre människor, i medelstora städer handlar när det 

kommer till etiska matvaror. Tanken var från början att göra ett systematiskt urval vilket 

skulle inrymma studenter från skolans alla sex institutioner. Tyvärr var 

accessmöjligheterna obefintliga vilket gjorde detta omöjligt att genomföra. Vi tog istället 

kontakt med administratörerna för varje institution, varpå tre institutioner gick med på att 

skicka ut ett mail med enkätlänken till sina studenter, dessa var; Textilhögskolan (THS), 

Institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) och Ingenjörshögskolan (IH). Vi riktade 

oss till samtliga studenter vilka läser svenskspråkiga program vid dessa tre institutioner. 

Till följd av att vi inte hade någon kontroll över utskicken har vi inte haft möjlighet att 

kontrollera exakt hur många utskicket nått. Enligt den information vi fått skickades dock 

mailet totalt till cirka 2597 studenter; av dessa var cirka 500 från THS, cirka 560 från IDA 

och exakt 1537 från IH. Tyvärr får frågan huruvida urvalet kan sägas vara representativt 

för studenter vid Högskolan i Borås, mot denna bakgrund sägas vara av tveksam karaktär. 

En positiv aspekt är att svaren är jämnt fördelade mellan de tre institutionerna, men det är 

svårt att bortse från det faktum att IH borde ha haft fler svarande, då studenterna är större 

till antalet. Vi har i vår analys kunnat använda 262 av respondenternas svar, totalt 

slutfördes enkäten av 238 respondenter, 62.2 % av dessa utgjordes av kvinnor och 27.8 % 

av män, vilket illustreras i diagrammet nedan: 
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3.7 Genomförande 

Vi utformade med hjälp av verktyget Surveymonkey
5
 en webbenkät, vilket sparade 

mycket tid och gjorde att vi kunde nå ut till långt fler studenter än vad vi annars hade haft 

möjlighet till. Denna form av enkät minimerar dessutom den inverkan intervjuaren har på 

respondentens svar, den så kallade intervjuareffekten (Neuman, 2002; s. 289). 

Respondenten får även på detta sätt möjlighet att själv bestämma när den känner det 

passande att besvara enkäten, nackdelen är dock det ofta stora bortfall som orsakas av just 

denna anledning (ibid., s. 289). Bryman tar upp en negativ aspekt av enkätstudier som 

innebär att respondenterna direkt kan se alla frågor, därmed blir frågorna inte oberoende 

av varandra (2009; sid. 147). Vi placerade varje fråga på en egen sida och lade dessutom 

in ett villkor som gjorde de flesta frågorna obligatoriska att besvara. Vi anser att vi genom 

detta förfarande har uppnått en högre grad av oberoende mellan frågorna. 

 

Vidare föreslår Bryman (2009, s. 146) att en enkät bör inrymma så få öppna 

svarsalternativ som möjligt, något som vi sökte efterleva så långt det gick. Vi använde oss 

till övervägande del av slutna frågor, vilket framför allt underlättade vid analys av svaren 

mellan respondenterna. Nackdelarna med färre öppna svarsalternativ är att det kan vara 

svårt att täcka in alla eventuella alternativ vilket gör att vi kan ha missat förslag som 

respondenter hade velat kryssa för, vilket i sin tur kan ha gjort dem irriterade (Bryman, 

2001; s.162 ). Ett öppet svarsalternativ erbjöds på 4 av 11 frågor, borträknat frågor 

rörande demografi. Vi upplever att fördelarna med fasta alternativ uppväger nackdelarna 

och således är att föredra framför alternativet att använda öppna frågor. En stark fördel 

med just enkätstudier är att respondenterna troligtvis i lägre utsträckning tenderar att svara 

det som är socialt önskvärt, eftersom de är anonyma och frågorna inte kräver interaktion 

mellan intervjuare och respondent för att kunna besvaras (ibid.).  

 

Bryman (2009, s. 149) menar att korta enkäter tenderar att ha mindre bortfall än längre. 

Flera respondenter tappade intresset under enkätens gång och har helt enkelt struntat i att 

fullfölja den. Detta förefaller vara en naturlig del i en lång enkät, tyvärr hade vi dock inte 

kunnat göra den kortare eftersom vi då inte fått ut all information som behövdes för 

studien. Detta var något som vi ägnade en del tanke åt under utformning av enkäten och vi 

gjorde den så kort och koncis som möjligt utan att tappa vårt syfte. Vi inkluderade även 

en mätare vilken visade hur långt respondenterna procentuellt sett kommit i enkäten för på 

så vis uppmuntra dem att fortsätta då de kunde få en bild av hur långt de hade kvar. 

 

En annan del som Bryman (2009, s. 149) omnämner som mycket viktig är att påminna 

respondenterna. Även detta hade vi för avsikt att göra, tyvärr försvårades det dock kraftigt 

av att vi var tvungna att lägga över ansvaret för utskicken på tidigare nämnda 

institutionsadministratörer. Alla gick inte med på att göra ytterligare utskick, och att 

endast påminna vissa respondenter ansåg vi skulle ge upphov till bias, det vill säga 

snedvridning av resultatet, eftersom att vi då hade påverkat studiens utfall. I syfte att 

minimera bortfallet försökte vi motivera respondenterna med deltagande i utlottning av 

                                                 
5
 www.surveymonkey.com 
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biobiljetter. Bryman (2009, s. 150) menar att denna form av lockbete kan vara mycket 

effektivt, även då belöningen för att svara på enkäten är mycket liten.  

 

Som tidigare nämnt skickades enkäten ut till cirka 2597 studenter; 238 personer fullföljde 

den. Detta innebär ett bortfall på 90,8 %. Denna låga svarsprocent är i normala fall långt 

ifrån acceptabel men vi kan inte bortse från det faktum att vi genom detta 

tillvägagångssätt lyckats nå mångt fler respondenter än om vi till exempel använt oss av 

enkäter i pappersformat, vilket var alternativet. Det kan heller inte säkerställas att alla 

studenter vilka tog emot länken till enkäten är aktiva eller tittar regelbundet på pingpong. 

Vi var dock beredda på att svarsprocenten skulle bli låg, då det är en känd nackdel med att 

använda sig av en webbenkät. Det går dock ej att bortse från den bias som detta kan 

tänkas ha gett upphov till. Troligtvis var de studenter vilka intresserar sig för mat och 

etiska produkter betydigt mer benägna att delta i studien. Vi fick under studiens gång även 

erfara att studenter vid THS läser kurser inom detta ämne och troligen därigenom har ett 

större intresse än studenter inom övriga institutioner.  

 

Bryman (2009, s. 226) menar att det är viktigt att ta ställning till hur det interna bortfallet 

skall hanteras. Med internt bortfall menas att en respondent inte besvarar en viss fråga, 

kanske på grund av ovilja att besvara den, eller att denne inte förstår. Pilotstudien var en 

del i detta syfte, vilken vi beskriver utförligare nedan, där vi sökte svar på om frågorna i 

någon mening var svåra att förstå eller på annat sätt var oklara. 273 respondenter 

påbörjade enkäten och 238 fullföljde den, vilket innebär ett internt bortfall på ca 13 %. Vi 

får uppfattningen att en del av det interna bortfallet beror på att studenter varit nyfikna på 

enkäten och gått in på första frågan, för att därefter avbryta den. Som vi tidigare nämnt 

lade vi in en funktion i webbenkäten där vi satte som villkor att respondenter var tvungna 

att besvara en fråga, innan de gick vidare till nästa. Detta gjordes i syfte att undvika 

utspridda och saknade svar, för att underlätta i ett senare skede då enkäten skulle 

analyseras. Vi såg även en problematik i att respondenter skulle hoppa över att besvara 

större delen av enkäten endast i syfte att vinna biobiljetter, vilket vi kunde undvika genom 

att använda oss av denna funktion.  

 

Då enkäten sammanställts gick vi vidare till SPSS där vi kodade om svaren samt använde 

oss av korstabeller.  För att kunna mäta om samband var signifikanta använde vi oss av så 

kallade chi-två test. Tanken med chi-två test är att visa på om det finns några skillnader 

mellan grupperna som inte enbart beror på slumpen. Det test vi tittade på i Chi-två 

tabellen var i första hand Pearson, gränsen för signifikans dras i regel vid 0,05. Det vill 

säga, om Pearson ger ett högre värde än 0,05 är sambandet inte signifikant, vilket innebär 

att det resultat som framkommit likväl kan vara orsakat av slumpen. I korthet kan sägas, 

att om sambandet inte är signifikant, kan vi inte förkasta mothypotesen. Vi kan alltså i 

dessa fall inte påvisa att det existerar en skillnad mellan grupperna som inte beror på 

slumpen. Om sambandet däremot visar på att det finns ett signifikant samband, är detta 

också det enda vi kan säga. Vi kan alltså i dessa fall enbart säga att det finns ett samband 

som inte beror på slumpen, men inte vilket sambandet är. Vi har även tittat på tendenser 

som kunnat skönjas, och försökt att göra tolkningar utifrån dessa. Då chi-två test utförs är 

det ett krav att antalet celler där det förväntade värdet är mindre än 5 inte får överstiga 20 

% av det totala antalet celler (David & Sutton, 2004; s. 307). På grund av att vi i många 
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frågor använde oss av fem svarsalternativ har det varit mycket svårt att undvika att den 

här typen av fel uppstår. 

 

Tidsutrymmet betraktar vi som en av de större bristerna i vår undersökning, till exempel 

hade flera variabler kunnat användas inom varje riskstrategi. Tyvärr var den skala vi 

använde oss av, nominalskala, av lägsta skalkvalitet vid användning av SPSS. Detta 

medförde att vi inte hade möjlighet att utföra regressionsanalyser för att se samband, 

något vi annars hade varit intresserade av. Om vi hade gjort om undersökningen skulle vi 

ta bort svarsalternativet ”ibland” då detta egentligen speglar ett jakande svar och det hade 

därför räckt med ”ja” och ”nej”.  

 

3.8 Pilotstudie 

Vi genomförde inom bekantskapskretsen en pilotstudie på 10 utvalda respondenter i 

varierande åldrar och med varierande erfarenhet av att besvara enkäter. Syftet var att 

upptäcka om någon av respondenterna fann någon fråga stötande eller svår att förstå. 

Dessa respondenter hade även olika erfarenhet av etisk konsumtion vilket gjorde att vi 

kunde få en bild av hur enkäten uppfattades av både etiska och ”oetiska” konsumenter. 

Den respons vi fick var positiv i de flesta fall men krävde ändå några mindre justeringar. 

Det fanns skilda åsikter framför allt beträffande hur många steg Likert-skalan skulle bestå 

av, efter pilotstudien gjordes denna skala om från nio steg till fem. Vi kände oss efter 

detta nöjda med enkätens utformning och skickade därmed ut den. 

 

3.9 Etiska aspekter 

Etiska aspekter har varit viktiga för oss i vår studie, då vi använde oss av en webbenkät 

anser vi de etiska betänkligheterna i främsta hand kretsa kring konfidentialitet, webbenkät 

får sägas vara en angenäm undersökningsmetod ur ett etiskt perspektiv. Bryman tar upp 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet som viktiga etiska aspekter för de 

individer vilka involveras i studien (2009, s. 440). Vidare tar han upp några av de etiska 

principer som gäller för (svensk) forskning, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Enligt informationskravet skall forskaren 

informera de involverade individerna om undersökningens syfte, med detta menas att 

försökspersonerna göras medvetna om att deras deltagande är frivilligt och att de när som 

helst har rätt att avbryta. Det råder inga större tvivel om att deltagarna i enkätstudien insåg 

att denna var frivillig, studenter vid högskolan är vana vid att få webbenkäter skickade till 

sig och vet med all sannolikhet vad det innebär. Vi var också noga med att poängtera att 

uppgifter av mer känslig karaktär, såsom namn och adress var högst frivillig att uppge 

även under genomförandet av enkäten. Enkäten gick också att när som helst avsluta, 

vilket cirka 13 % också har gjort. Vi tror att detta krav är viktigare att beakta då man till 

exempel genomför intervjuer, där intervjupersonerna kan känna sig pressade och det finns 

en personlig kontakt inblandad. På just denna punkt anser vi att webbenkäter utgör en stor 

fördel. Samtyckeskravet ligger delvis i linje med tidigare nämnda krav och innebär att 

deltagarna har rätt att själva råda över sin medverkan. Inte heller här ser vi några direkta 

betänkligheter i samband med vår studie, det är tydligt att de som deltagit gjort det på 

frivillig basis.  
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Därefter tar Bryman upp två krav som troligtvis är mer aktuella för vår studie, nämligen 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Kravet på konfidentialitet innebär att 

uppgifter om de personer som deltagit i studien skall behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. Detta innebär till exempel att personuppgifter skall förvaras så att 

obehöriga inte har tillgång till dem (Bryman 2009; s. 440). Studenternas mailadresser 

samt svar behandlades konfidentiellt såtillvida att vi var noga med att separera dessa från 

svaren omedelbart efter att vår insamling avslutats. Dessa uppgifter var endast till för att 

underlätta för oss i utlottningen av biobiljetter och fyllde således ingen som helst funktion 

i vår undersökning. Efter genomförd utlottning raderades dessa personuppgifter. Vi var 

noga med att göra respondenterna uppmärksamma på att denna information var frivillig 

att uppge och det var även flera respondenter som valde att hoppa över denna fråga. En 

annan viktig etisk aspekt är det så kallade nyttjandekravet (ibid; s. 441). Det innebär att de 

uppgifter som samlas in om enskilda individer endast får nyttjas för forskningsändamålet. 

Även här anser vi att vi följt etisk praxis. Som nämnt ovan har vi separerat alla namn som 

kan härledas till enskilda individer ifrån de svar som dessa gett i undersökningen. Det 

finns alltså inga möjligheter vare sig för oss eller för någon annan att se vem som svarat 

vad. Det skall också poängteras att det endast är vi som haft tillgång till lösenordet till 

sidan för webbenkäten och därmed haft tillgång till resultaten. 

 

3.10  Reliabilitet 

 

Reliabilitet indikerar att en undersökning skulle få samma utfall om den utfördes en gång 

till under identiska omständigheter (Neuman, 2003; s. 178). En undersökning som inte är 

reliabel ger alltså instabila och inkonsekventa resultat (ibid.). Det är i princip omöjligt att 

inga fel dyker upp under studiens gång, det är dock forskarens uppgift att se till så att 

dessa fel är så små som möjligt (Holme & Solvang, 2001; s. 164). Ett sätt att förbättra 

reliabiliteten är genom att använda sig av en pilotstudie (Neuman, 2003; s. 180), vilket vi 

också gjorde. Genom att utföra en pilotstudie minskade vi risken för att det skulle uppstå 

några större missförstånd eller andra betydande fel i enkäten.  

 

Bryman (2009, s. 86) menar att reliabilitet består av tre komponenter; stabilitet, intern 

reliabilitet och interbedömarreliabilitet. För att en undersökning skall vara stabil skall den 

kunna upprepas och vid bägge tillfällen ge liknande resultat (Bryman, 2009; s. 87). Tyvärr 

genomfördes vår studie under alltför kort tid för att upprepning skulle göras möjlig, vilket 

gör att en osäkerhet rörande huruvida studien är stabil eller inte är oundviklig. Något som 

dock bör nämnas i sammanhanget och mot bakgrund av genomförd artikelstudie är att 

ämnet vilket utgör föremål för undersökning kan sägas vara starkt kopplat till trend, vilket 

gör att köpbeteende och attityder troligtvis varierar på ett naturligt sätt. Detta kan tänkas 

ge upphov till ett dilemma vid en eventuell undersökning av stabilitet eftersom det kan 

vara svårt att utröna vilka delar som beror på trender och vilka delar som härrör från en 

instabil undersökning. 

 

Bryman tar upp intern reliabilitet som ett kriterium för reliabilitet (Bryman, 2009; s. 87). 

Intern reliabilitet handlar om mått som har multipla indikatorer, något som är aktuellt då 
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vi i vår webbenkät har använt oss av så kallade Likert-skalor. Bryman menar att en studie 

bör ha en korrelation på minst 0,8 för att ha en godkänd nivå i samband med den interna 

reliabiliteten (ibid.). Dessvärre kunde vi ej genomföra ett korrelationstest då vi i princip 

genomgående använde oss av nominalskalor och därmed hade alltför låg skalkvalitet. Då 

vi använt oss av Likert-skalor kan vi inte säga något om avstånden mellan till exempel 

”stämmer” och ”stämmer inte”. Vi borde ur denna synpunkt snarare ha använt oss av så 

kallade kvotskalor, vi hade då kunnat utföra betydligt fler analyser. 

 

En annan del av reliabilitet är interbedömarreliabilitet, denna beskrivs av Bryman (2009, 

s. 86) som de åtskillnader i subjektiva bedömningar vilka kan uppstå då fler än en person 

är iblandad i, och genomför, en studie. Risken för en bristande interbedömarreliabilitet 

kan sägas vara liten på grund av att vi inte genomförde muntliga intervjuer och risken för 

att svar bedömts på olika sätt minimerades därmed. De öppna svarsalternativen utgjorde 

de delar av studien som löpte störst risk att påverka interbedömarreliabiliteten i negativ 

riktning. Dock anser vi att dessa svar varit mycket tydliga och har i princip bara kunnat 

tolkas på ett sätt. 

 

Ett kriterium som liknar reliabilitet kallas för replikation. Även detta är en viktig del i en 

kvantitativ studie, det vill säga att beskrivningen av undersökningen skall vara så pass 

detaljerad att den kan upprepas av någon annan (Bryman 2009, s. 43) Vi bedömer att 

detta inte bör vara något problem då vi hela tiden varit tydliga med hur vi gått tillväga för 

att utföra vår studie och varför vi gjort på det sättet. Alla frågor finns även tillgängliga i 

bilagor. 

 

3.11 Validitet 

Med validitet avses om studien mäter det den avser mäta (Bryman, 2009; s. 88). Validitet 

är i flera avseenden det viktigaste forskningskravet (Bryman 2009; s. 43) Holme och 

Solvang skriver att om de data som samlats in mäter något annat, än det vad som från 

början var menat, kan den inte användas för att pröva de uppsatta frågeställningarna 

(2001, s. 167). Vi ser i efterhand att vi, i flertalet fall, borde ha omformulerat frågor. Inte 

på grund av att de missuppfattades utan på grund av att vi upptäckt att de i nuvarande 

version inte undersöker vad vi egentligen menade att undersöka. På grund av dessa brister 

har vi inte kunnat genomföra en analys i den utsträckning som vi från början tänkt oss. 

 

Bryman tar upp fyra komponenter inom validitet och dess huvudsakliga drag; 

begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet samt ekologisk validitet. 

Begreppsvaliditet handlar om ett mått verkligen speglar det som begreppet anses beteckna 

(ibid.). Vi tror att vi genom att fråga angående huruvida konsumenter tittar på 

innehållsförteckningen och dylikt, faktiskt har lyckats skapa oss en viss uppfattning över 

hur brydda de är över riskerna med viss mat.  Intern validitet handlar om kausalitet, det 

vill säga orsakssamband. Om vi påstår att x orsakar y, kan vi då vara säkra på att det 

förhåller sig så, och att det inte är någon annan variabel som orsakar variationen i y? 

(Bryman, 2009; s. 44). Tyvärr kan vi inte säga något om orsakssamband, då dessa tester 

inte kunde genomföras till följd av för låg skalkvalitet på våra variabler. Extern validitet 

behandlar huruvida resultaten från undersökningen kan appliceras mer generellt och vara 
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talande för fler än de individer som ingår i den undersökta gruppen. Denna aspekt gör 

också att frågan om urval blir mycket viktig (ibid.). Vi ser en risk i att vårt urval endast 

består av studerande vid Högskolan i Borås, eftersom dessa kan tänkas utgöra en tämligen 

homogen grupp då ekonomi och livssituation bör vara relativt likartad. Ekologisk validitet 

rör huruvida resultat är tillämpliga i människors vardag och i naturligt sociala miljöer 

(Bryman 2009, s. 45). Vad som här kan sägas tala för vår studie är att respondenterna har 

kunnat besvara enkäten i lugn och ro, utan social press från till exempel en fokusgrupp. 

Det enda sätt vi hade kunnat komma närmare verkligheten bör sannolikt vara att 

observera vad de köper. Vi hade då inte kunnat få reda på varför de agerar som de gör 

eller annan viktig information, vi anser därför att webbenkäten i denna situation var ett 

lämpligt verktyg.   

 

Någonting annat som kan påverka studiens validitet negativt är om respondenterna 

missuppfattar frågor. Vi får dock intrycket av att de flesta förstått vad som åsyftats, varvid 

vi gör bedömningen att detta inte bör påverka validiteten i vår studie. Det enda tydliga 

missförståndet som framgår av svaren är att åldersfrågan verkar ha missuppfattats då flera 

skrivit årtal istället för faktisk ålder, dock var detta av mindre betydelse samt något vi 

kunde ändra själva då respondenterna ändå uppgivit ålder på ett eller annat sätt. Utöver 

detta missförstånd kan respondenter även ha uppfattat påståendet ”Jag bryr mig om under 

vilka förhållanden de matvaror jag köper produceras” på ett annat sätt än vad som var vår 

tanke. Vi insåg i efterhand att ordet ”förhållanden” i denna mening inte nödvändigtvis 

behöver ha uppfattats som människors arbetssituation, utan även kan ha uppfattats som 

miljömässiga förhållanden samt djurhållning. Vi har dock haft detta i åtanke under vår 

analys av denna variabel för att minimera risken för en försämrad reliabilitet, vi har därför 

varit försiktiga med att dra alltför stora växlar av resultatet.  
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4 Resultat 
 

Inledningsvis tar vi upp generella fakta kring de svar som framgick av webbenkäten. 

Vidare diskuterar vi kring de resultat som anses väsentliga i anknytning till Boholms 

modell, samt undersöker om samband föreligger mellan valda variabler.  

 

4.1 Sammanfattning av vårt resultat 

Medelåldern bland de respondenter som besvarat enkäten låg på 24.72 år. 123 

respondenter uppgav att de arbetar vid sidan av sina studier, merparten av dessa arbetar 0-

10 timmar per vecka. Ungefär hälften av respondenterna uppgav att de bor i centralorten 

Borås, 23.1 % av dem bor i Göteborg och resterande bor på mindre orter. 81.1 % av 

respondenterna tog avstånd från påståendet att framtagningen av etiska matvaror inte 

skiljer sig i någon högre grad från konventionellt framställda varor. Endast 18.9 % ansåg 

att det låg en sanning i detta. I nedanstående tabell åskådliggörs fördelningen över 

konsumtion av de fyra produktmärkningarna, vilken förefaller vara relativt jämn, 

fairtrade-märkta matvaror tycks dock vara det som köps i lägst utsträckning.  

 

 

 
Tabell II 

 

Merparten av respondenterna har uppgett att en prissänkning är den enskilt viktigaste 

aspekten som kan få dem att konsumera mer etiska livsmedel. Detta ligger i linje med vår 

föreställning att många konsumenter väljer bort etiska livsmedel på grund av ett för högt 

pris i jämförelse med prisnivån för konventionellt framställda livsmedel. Dock beror inte 

denna koppling enbart på studenters låga inkomst, då fyra av fem som arbetar mer än 31 

timmar per vecka, svarat att även de skulle köpa mer etiska produkter om dessa varor 

hade ett lägre pris. Följaktligen är det mer sannolikt att prisnivån för etiska produkter 

överlag anses vara för hög i förhållande till andra alternativ, snarare än att respondenterna 

har mindre pengar än andra konsumenter. Detta skulle kunna indikera att människors 

smärtgräns för vad de kan tänka sig att betala för vissa livsmedel är nådd. Ett bredare 
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utbud nämns som den näst viktigaste faktorn. Detta anser vi vara anmärkningsvärt av flera 

orsaker, då vi själva anser att utbudet växt på senare år och nu blivit så brett att etiska 

produkter finns att tillgå för de flesta livsmedel. Detta svar kan troligtvis tolkas på flera 

sätt. Dels kan det betraktas som en indikation på att dessa konsumenter i enlighet med 

Eckhardt et al.s (2006) teori inte är beredda att offra sin bekvämlighet utan vill att varorna 

skall efterlikna de konventionella i största möjliga mån. Det kan också tolkas som att 

respondenterna köper varor utan att ta notis om att de är etiska, varför en tydligare 

märkning borde vara aktuell. Men det kan också vara så enkelt att respondenterna helt 

enkelt menar vad de säger; att de vill ha ett bredare utbud. Strax efter ett bredare utbud 

efterfrågas mer information om vad konsumenten påverkar genom att köpa dessa 

produkter. Detta går hand i hand med påståendet att konsumenter kan påverka genom sin 

konsumtion, vilket vi återkommer till längre fram.  

 

Vår studie visar att respondenterna, tvärtemot vad d`Astous och Legendre (2008) menade, 

i första hand köper etiska produkter av andra skäl än de rent egennyttiga. De främsta 

argument som uppgavs för att handla dessa produkter var att de är bättre för miljön och att 

de stödjer rättvisa arbetsförhållanden. En intressant iakttagelse är att få uppgav att de 

handlar dessa produkter på grund av att vänner och familj, vilka kan betraktas som 

referensgrupper, gör det. Naturligtvis är det mycket möjligt att dessa svar speglar 

vekligheten, ett tänkbart alternativ skulle dock kunna vara att respondenten själv vill 

tillskriva sig ”äran” för sin medvetna konsumtion. Vidare är vi av uppfattningen att det 

blivit trendigt bland kändisar att vara medveten i sin konsumtion, vilket gör att många kan 

ha anammat beteendet från andra förebilder.  

 

När det gäller påståendet ”Om jag skall akta mig för allt i maten som enligt media är 

farligt för min hälsa kan jag snart inte äta någonting” instämmer majoriteten. Detta kan 

tolkas som att respondenterna är trötta på ständiga så kallade ”matlarm” i medier, och 

också osäkerheten kring relevansen i dessa. Med detta åsyftar vi de tillfällen då media 

kommer med larm som sedan dras tillbaka, för att sedan utfärdas igen, till exempel kan 

nämnas larmet om akrylamid i potatischips vilket debatterades kraftigt för ett antal år 

sedan. Här kan alltså sägas att risken för framtida konsekvenser är osäker, eftersom 

forskningsresultat går isär, men att respondenter helt enkelt struntar i den uttalade 

eventuella risken då den är alltför oviss. Här skulle det istället kunna tänkas att 

konsumenter ser på risk utifrån vad de går miste om, det finns till exempel en risk att de 

helt i onödan avstår från att äta chips. I motsats till tidigare studier (d’Astous och 

Legendre, 2008) ansåg inte respondenterna att det var upp till myndigheter att begränsa 

antalet icke-etiska matvaror i butikerna.   

 

193 respondenter uppger att de introducerades till etiska matvaror genom att de såg dem i 

mataffären. Här finns dock en tydlig osäkerhet då glömska hos respondenter är en av de 

vanligast förekommande felkällorna i samband med denna typ av undersökningar 

(Bryman, 2009; s. 124). Många uppmärksammade förmodligen dessa produkter för flera 

år sedan, då de varit aktuella en längre tid, och har därför svårigheter att minnas exakt hur 

de först kom i kontakt med dem.  Förloppet kan alltså likväl ha varit sådant att en del av 

dessa respondenter hört om produkterna via TV eller då de skummat igenom en tidning, 

för att nästa gång de besökt affären uppmärksamma produkterna i hyllan. Utöver detta 
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kom 48 respondenter i kontakt med etiska livsmedel genom att vänner köpte dem. Många 

svarade även under ”annat” att de läst om dem i dagstidningar och liknande. Mycket få 

hade hört talas om dem genom Fairtrade-city. Detta förvånade oss till en början då vi i vår 

artikelsökning kunde konstatera att etisk konsumtion nästan uteslutande omnämndes i 

koppling till denna företeelse. En möjlig orsak till detta skulle kunna vara att vi har vägt 

in andra märkningar i begreppet etisk konsumtion än tidningar har gjort. Det är möjligt att 

dessa i första hand kopplar etisk konsumtion till Fairtrade. En annan tänkbar orsak är att 

de som främst märker av utmärkelsen Fairtrade-city är de individer vilka har 

heltidsanställning och kommer i kontakt med dessa varor genom jobbet, till exempel 

genom att företaget köper in Fairtrade-märkt kaffe. 

 

Då vi påbörjade vår studie hade vi en föreställning om att de konsumenter, vilka väljer att 

handla etiska produkter, i viss utsträckning skulle göra det av hälsoskäl. Då vi 

genomförde en analys av denna aspekt valde vi därför att endast inkludera ekologiska 

samt KRAV-märkta produkter, då dessa framförallt signalerar mat utan tillsatser och 

besprutning. Vi kunde konstatera att av de 269 som besvarade enkäten fann 81, respektive 

82, respondenter att hälsan var en betydande orsak till varför de valde att handla 

ekologiskt samt KRAV-märkt. Mot bakgrund av det gör vi tolkningen att respondenterna 

uppfattar att det fanns en inneboende risk i att äta varor som saknar dessa två märkningar. 

För att kunna applicera vår studie på vald riskmodell var det viktigt att undersöka på 

vilket sätt konsumenter styrs av sin riskbedömning. I frågan angående huruvida 

respondenterna hade för vana att titta i innehållsförteckningen då de handlar mat såg 

resultatet ut enligt tabellerna 1-3. Vi ser att konsumenter, vilka köper ekologiska och 

KRAV-märkta matvaror, i större utsträckning läser innehållsförteckningen än de som inte 

handlar produkter med dessa märkningar. Detta kan ses som en indikation på att de som 

köper produkter med dessa märkningar ser en högre risk i samband med sin 

matkonsumtion än övriga respondenter.  

 

4.2 Är de oroliga? 

Då mycket av vår studie kretsar kring i vilken grad risk och oro inför framtiden påverkar 

etiska konsumenter var vi intresserade av att se hur oroliga respondenterna generellt var 

inför framtiden. Vi inledde detta genom att ställa respondenter som köper ekologiska, 

KRAV-märkta, fairtrade-märkta, och närproducerade matvaror mot hur oroade 

respondenterna var över miljön. Med utgångspunkt i vår frågeställning löd vår hypotes 

därför: 

 

 Etiska konsumenter känner en högre grad av oro för miljön vilket avspeglas i 

deras konsumtion. 

 

På grund av att det förväntade värdet i fyra celler är mindre än 5 (se chi-två test nedan) 

kan vi ej dra några slutsatser om variablernas eventuella samband, vi kan däremot studera  

korstabellen för att se indikationer. Som framgår av tabellen nedan känner 70 % av de 

konsumenter som köper ekologiska matvaror en mycket stor oro över miljön. Ganska 

förväntat känner de konsumenter som ibland köper ekologiska matvaror också de en 
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relativt stor oro över miljön. Även i fallet med ”oetiska” konsumenter är resultatet föga 

förvånande, då fördelningen är någorlunda jämn över skalan.  

 

Crosstab 

 

Köper ekologiska matvaror 
Jag oroar mig för vår miljö 

Total 1 2 3 4 5 

 Ja Count 0 2 5 5 28 40 

% within Handlaeko ,0% 5,0% 12,5% 12,5% 70,0% 100,0% 

Ibland Count 5 11 34 65 61 176 

% within Handlaeko 2,8% 6,3% 19,3% 36,9% 34,7% 100,0% 

Nej Count 3 5 8 7 5 28 

% within Handlaeko 10,7% 17,9% 28,6% 25,0% 17,9% 100,0% 

Total Count 8 18 47 77 94 244 

% within Handlaeko 3,3% 7,4% 19,3% 31,6% 38,5% 100,0% 

Tabell 4.1 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 33,793
a
 8 ,000 

Likelihood Ratio 32,267 8 ,000 

Linear-by-Linear Association 21,984 1 ,000 

N of Valid Cases 244   

a. 4 cells (26,7%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,92. 

 
Chi-två test Tabell 4.1 

 

Samma resultat av chi-två testet kom upp då vi studerade de respondenter som köper 

KRAV-märkt, det går alltså inte heller här att göra en bedömning om det föreligger ett 

samband mellan variablerna. Enligt korstabellen ter det sig dock som att konsumenter 

som köper KRAV-märkta produkter även de uppleva en hög grad av oro för miljön, precis 

som i tabellerna ovan. Den största skillnaden mot ovanstående tabeller är dock att de som 

tar avstånd från KRAV-märkta produkter i detta fall verkar oroa sig i relativt stor 

utsträckning.  
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Crosstab 

Köper KRAV-märkta matvaror 
Jag oroar mig för vår miljö 

Total 1 2 3 4 5 

 Ja Count 0 3 4 6 25 38 

% within Handlakrav ,0% 7,9% 10,5% 15,8% 65,8% 100,0% 

Ibland Count 6 11 33 61 64 175 

% within Handlakrav 3,4% 6,3% 18,9% 34,9% 36,6% 100,0% 

Nej Count 2 4 10 9 5 30 

% within Handlakrav 6,7% 13,3% 33,3% 30,0% 16,7% 100,0% 

Total Count 8 18 47 76 94 243 

% within Handlakrav 3,3% 7,4% 19,3% 31,3% 38,7% 100,0% 

Tabell 4.2 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 23,441
a
 8 ,003 

Likelihood Ratio 24,349 8 ,002 

Linear-by-Linear Association 14,895 1 ,000 

N of Valid Cases 243   

a. 4 cells (26,7%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,99. 

 

Chi-två test tabell 4.2 

 

Likt de två sambandsstudierna ovan visade det sig även för närproducerat finnas alltför få 

respondenter i vissa celler för att kunna dra några slutsatser kring ett eventuellt samband. 

Enligt korstabellen är däremot även de respondenter som köper närproducerade matvaror 

oroade för miljön i relativt stor utsträckning då 69.6 % (26.1 % + 43.5 %) svarat att de 

oroar sig. I detta fall är dessa dock tätt efterföljda av de vilka inte köper närproducerade 

matvaror där så mycket som 65.7 % angett att de oroar sig för miljön i ganska stor 

utsträckning.  
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Crosstab 

Köper närproducerade 

matvaror 

Jag oroar mig för vår miljö 

Total 1 2 3 4 5 

 Ja Count 1 8 5 12 20 46 

% within 

Handlanärprod 

2,2% 17,4% 10,9% 26,1% 43,5% 100,0% 

Ibland Count 5 7 34 51 64 161 

% within 

Handlanärprod 

3,1% 4,3% 21,1% 31,7% 39,8% 100,0% 

Nej Count 2 3 7 14 9 35 

% within 

Handlanärprod 

5,7% 8,6% 20,0% 40,0% 25,7% 100,0% 

Total Count 8 18 46 77 93 242 

% within 

Handlanärprod 

3,3% 7,4% 19,0% 31,8% 38,4% 100,0% 

Tabell 4.3 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,127
a
 8 ,079 

Likelihood Ratio 13,151 8 ,107 

Linear-by-Linear Association ,461 1 ,497 

N of Valid Cases 242   

a. 4 cells (26,7%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 1,16. 

 

Chi-två test tabell 4.3 

 

Även fairtrade-märkta varor sades tidigare ha en nära koppling till ekologiska varor, 

därför fann vi även detta samband intressant att undersöka närmare. Utifrån nedanstående 

tabeller kunde vi konstatera att merparten (67.9 %) av de respondenter som köper 

fairtrade-märkta varor är mycket oroade över miljön i likhet med de respondenter som 

köper ekologiska matvaror. Vad som däremot skiljer dessa konsumenter från de som 

angav att de köper ekologiska är att även respondenterna som inte köper fairtrade-märkta 

varor i detta fall verkar vara relativt oroade. Troligt är att de konsumenter som köper 
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fairtrade-märkta varor även köper ekologiska vilket förklarar den stora likheten mellan 

utfallen i dessa undersökningar. 

 

Crosstab 

Köper fairtrade-märkta 

matvaror 

Jag oroar mig för vår miljö 

Total 1 2 3 4 5 

 Ja Count 0 2 2 5 19 28 

% within 

Handlafairtrade 

,0% 7,1% 7,1% 17,9% 67,9% 100,0% 

Ibland Count 6 8 30 60 61 165 

% within 

Handlafairtrade 

3,6% 4,8% 18,2% 36,4% 37,0% 100,0% 

Nej Count 2 8 14 12 13 49 

% within 

Handlafairtrade 

4,1% 16,3% 28,6% 24,5% 26,5% 100,0% 

Total Count 8 18 46 77 93 242 

% within 

Handlafairtrade 

3,3% 7,4% 19,0% 31,8% 38,4% 100,0% 

Tabell 4.4 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 24,076
a
 8 ,002 

Likelihood Ratio 23,597 8 ,003 

Linear-by-Linear Association 13,809 1 ,000 

N of Valid Cases 242   

a. 4 cells (26,7%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,93. 

 
Chi-två test tabell 4.4 

 

Även om inte chi-två testen gav något tillförlitligt utfall kan vi ändå, utifrån resultaten 

ovan, se tendenser till att konsumenter som handlar ekologiskt, KRAV-märkt och 

närproducerat känner en hög grad av oro för miljön. Något som också kan utläsas bland 

de konsumenter vilka uppgett att de ibland handlar produkter med dessa märkningar.  

 

En oro vilken påverkar ett etiskt köpbeteende behöver nödvändigtvis inte bara gälla 

miljön utan kan också utgöras av den egna hälsan. Då vi påbörjade vår studie hade vi en 

bild av att de konsumenter, vilka väljer att handla etiska produkter, i viss utsträckning 
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skulle göra det av hälsoskäl. Då vi skulle genomföra en analys av denna aspekt valde vi 

därför att endast inkludera ekologiska produkter samt KRAV-märkta, då dessa framförallt 

signalerar mat utan tillsatser och besprutning. Liknande vår studie ovan utgick vi ifrån vår 

frågeställning då vi ställde upp hypotesen; 

 

 Etiska konsumenter känner en högre grad av oro än andra konsumenter för sin 

framtida hälsa och låter därför detta påverka deras köpbeteende. 

 

Tyvärr kunde vi i efterhand konstatera att ingen av våra ställda frågor vände sig till både 

de konsumenter vilka köper etiska produkter och de som inte köper. Detta gjorde att en 

nödvändig jämförelse enligt hypotesen ovan var omöjlig. Vi kan därför varken förkasta 

eller behålla hypotesen.  

 

Vad som också var av intresse att studera är huruvida konsumenter som köper fairtrade-

märkta varor i högre utsträckning oroar sig för hur arbetares förhållanden ser ut i 

produktionsländer än övriga konsumenter; 

 

 Etiska konsumenter känner en hög oro för hur arbetares förhållanden i 

produktionsländer ser ut och låter därför detta avspeglas i deras köpbeteende. 

 

Ur tabellerna nedan kan utläsas att de konsumenter som svarat ”ja” på frågan om de 

handlar Fairtrade i stor utsträckning (35.7 % + 53.6 %) är brydda över hur förhållandena 

ser ut där de matvaror de köper produceras. Förvånande är att de som svarat att de inte 

köper ändå i viss utsträckning verkar bry sig om denna fråga då 28.6 % angav 4 på en 

skala från 1-5. Dessa respondenter menar alltså att de bryr sig om arbetsförhållanden men 

handlar i själva verket inte Fairtrade-märkta varor.  

Crosstabulation 

Köper fairtrade-märkta 

matvaror 

Jag bryr mig om under vilka förhållanden de 

matvaror jag köper produceras 

Total 1 2 3 4 5 

 Ja Count 1 2 0 10 15 28 

% within 

Handlafairtrade 

3,6% 7,1% ,0% 35,7% 53,6% 100,0% 

Ibland Count 6 28 55 47 29 165 

% within 

Handlafairtrade 

3,6% 17,0% 33,3% 28,5% 17,6% 100,0% 

Nej Count 6 10 18 14 1 49 

% within 

Handlafairtrade 

12,2% 20,4% 36,7% 28,6% 2,0% 100,0% 

Total Count 13 40 73 71 45 242 

% within 

Handlafairtrade 

5,4% 16,5% 30,2% 29,3% 18,6% 100,0% 
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Tabell 4.5 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 43,230
a
 8 ,000 

Likelihood Ratio 49,270 8 ,000 

Linear-by-Linear Association 26,472 1 ,000 

N of Valid Cases 242   

a. 3 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 1,50. 
Chi-två test tabell 4.5 

 

I strikt mening kan detta alltså tolkas som att dessa konsumenter inte lever som de lär, 

vilket då skulle stämma överens med den dissonans Gupta och Ogden (2009) beskriver. 

Det bör dock poängteras att respondenterna kan ha uppfattat frågan på ett annat sätt än 

vad som från vår sida åsyftades. Vårt fokus låg på arbetsförhållanden, men det finns en 

möjlighet att respondenternas tolkning lutat mer åt miljömässiga aspekter samt 

djurhållning vilket ekologiskt och KRAV-märkt lägger mer fokus vid. Det är därmed 

tänkbart att de som svarat nej på frågan om de handlar fairtrade-märkta varor men ändå 

uppgett att de bryr sig, konsumerar ekologiskt eller KRAV-märkt och på så vis är aktivt 

engagerade i frågan.    

 

4.3 Kalkylerad risk 

Kalkylerad risk innebär, som vi tidigare tagit upp, att köpbeslutet präglas av en vägning 

av fördelar mot nackdelar från konsumenters sida. Med utgångspunkt i konsumtion av 

livsmedel kan det exempelvis röra sig om att äta halvfabrikat eller inte, tänkbara fördelar 

skulle i detta fall vara komponenter såsom god smak, lågt pris eller att det går fort att 

tillaga, medan nackdelar kan vara en ökad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Vi 

hade en teori om att de konsumenter som uppgett att de ibland handlar etiska varor, i 

högre utsträckning tenderar att jämföra priser än de som svarat ”ja” eller ”nej” på frågan. 

Det är tänkbart att de konsumenter som inte alltid väljer, eller väljer bort, ekologiska 

produkter är selektiva till följd av priset; 

 

 Konsumenter som endast ibland köper etiska produkter, tar i högre utsträckning än 

övriga konsumeter hänsyn till priset. 

 

Utifrån chi-två testet kan vi inte dra några slutsatser då det förväntade värdet i två celler 

understiger fem. Svaren är dessutom mycket spridda, vilket gör det svårt att påstå att 

några direkta tendenser i svaren kan utläsas. 
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Tabell 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chi-två test tabell 4.6 

 

 

Inte heller då vi undersökte samma sak för KRAV-märkta varor gick det att se ett 

samband (se tabell 4, bilaga 3). Vi kan därmed, likväl som ovan, inte dra slutsatsen att de 

respondenter vilka uppgett att de ibland handlar KRAV-märkta livsmedel, i högre 

utsträckning än övriga tenderar att jämföra priser. För att helt kunna avfärda detta 

samband studerade vi även fairtrade-märkta varor i relation till prisjämförelser;  

 

 

Köper ekologiska matvaror 

Jag brukar jämföra priser mellan etiska 

och ”vanliga” matvaror i butiken 

Total Stämmer inte Ibland Stämmer 

 Ja  Count 6 24 10 40 

% within Handlaeko 15,0% 60,0% 25,0% 100,0% 

Ibland Count 18 87 73 178 

% within Handlaeko 10,1% 48,9% 41,0% 100,0% 

Nej Count 6 16 6 28 

% within Handlaeko 21,4% 57,1% 21,4% 100,0% 

Total Count 30 127 89 246 

% within Handlaeko 12,2% 51,6% 36,2% 100,0% 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,032
a
 4 ,090 

Likelihood Ratio 8,075 4 ,089 

Linear-by-Linear Association ,044 1 ,835 

N of Valid Cases 246   

a. 2 cells (22,2%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 3,41. 
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Köper fairtrade-märkta matvaror 

Jag brukar jämföra priser mellan etiska 

och ”vanliga” matvaror i butiken 

Total Stämmer inte Ibland Stämmer 

 Ja Count 2 19 7 28 

% within Handlafairtrade 7,1% 67,9% 25,0% 100,0% 

Ibland Count 15 85 67 167 

% within Handlafairtrade 9,0% 50,9% 40,1% 100,0% 

Nej Count 12 22 15 49 

% within Handlafairtrade 24,5% 44,9% 30,6% 100,0% 

Total Count 29 126 89 244 

% within Handlafairtrade 11,9% 51,6% 36,5% 100,0% 

Tabell 4.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chi-två test tabell 4.7 

 

Denna gång fick vi dock, i motsats till tidigare, stöd för vårt antagande då vi kan se att 

signifikansen ligger under 0.05, vilket innebär att mothypotesen kan förkastas. Vi kan 

därmed inte förkasta hypotesen att de konsumenter vilka ibland köper fairtrade-märkta 

produkter, gör detta efter ett övervägande angående produktens pris. 

 

Vi ställde även de respondenter som tror att de kan göra skillnad genom sin konsumtion 

mot dem som svarat att de handlar etiskt då ekonomiskt utrymme finns. Enligt chi-två 

testet nedan finns det ett samband mellan dessa variabler. Vid en anblick av 

korsdiagrammet går det även att se att 45.5 % av de konsumenter som köper etiska 

matvaror då de upplever sig ha råd håller med i relativt hög grad om att de kan göra 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,220
a
 4 ,016 

Likelihood Ratio 10,893 4 ,028 

Linear-by-Linear Association 1,606 1 ,205 

N of Valid Cases 244   

a. 1 cells (11,1%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 3,33. 
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skillnad genom sin konsumtion då de angett en 4 på en skala från 1-5. Detta 

överensstämmer med Boholms riskstrategi kalkylerad risk då de troligtvis inte anser att 

produktens nytta kompenserar den ökade utgiften. Chi-två visar att sambandet är 

signifikant. 

 

 

Crosstab 

Köper etiskt då jag har 

ekonomiskt utrymme 

Jag tror att jag genom min konsumtion kan göra 

skillnad för miljön 

Total 1 2 3 4 5 

 Stämmer 

inte 

Count 10 10 15 7 11 53 

% within Ek. 

utr. 

18,9% 18,9% 28,3% 13,2% 20,8% 100,0% 

Ibland Count 6 12 24 30 14 86 

% within 

Ek.utr. 

7,0% 14,0% 27,9% 34,9% 16,3% 100,0% 

Stämmer Count 2 6 18 45 28 99 

% within 

Ek.utr. 

2,0% 6,1% 18,2% 45,5% 28,3% 100,0% 

Total Count 18 28 57 82 53 238 

% within 

Ek.utr. 

7,6% 11,8% 23,9% 34,5% 22,3% 100,0% 

Tabell 4.8 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 34,208
a
 8 ,000 

Likelihood Ratio 35,373 8 ,000 

Linear-by-Linear Association 23,271 1 ,000 

N of Valid Cases 238   

a. 1 cells (6,7%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 4,01. 
Chi-två test tabell 4.8 

 

Samma mönster som ovan gick att se då vi ställde de respondenter som köper etiska 

matvaror då de har ekonomiskt utrymme, mot dem som anser att de kan påverka 

arbetsförhållanden genom sin konsumtion. 40.4 % av dem som köper etiska matvaror, då 

de upplever att de har råd, har angett att de i ganska stor utsträckning anser att det går att 

påverka arbetsförhållanden genom sin konsumtion. 
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Crosstab 

Köper etiska matvaror då jag 

har ekonomiskt utrymme 

Jag tror att konsumenter kan påverka 

arbetsförhållanden i utvecklingsländer 

Total 1 2 3 4 5 

 Stämmer inte Count 6 11 8 17 11 53 

% within 

Ek.utr. 

11,3% 20,8% 15,1% 32,1% 20,8% 100,0% 

Ibland Count 2 12 21 35 16 86 

% within 

Ek.utr. 

2,3% 14,0% 24,4% 40,7% 18,6% 100,0% 

Stämmer Count 2 3 17 40 37 99 

% within 

Ek.utr. 

2,0% 3,0% 17,2% 40,4% 37,4% 100,0% 

Total Count 10 26 46 92 64 238 

% within 

Ek.utr. 

4,2% 10,9% 19,3% 38,7% 26,9% 100,0% 

Tabell 4.9 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 28,924
a
 8 ,000 

Likelihood Ratio 28,413 8 ,000 

Linear-by-Linear Association 19,006 1 ,000 

N of Valid Cases 238   

a. 3 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 2,23. 

 
Chi-två test tabell 4.9 

 

4.4 Förtroende 

Att konsumenter hyser ett förtroende kan ha olika innebörder kopplat till etisk 

konsumtion. Det kan ta sig uttryck genom att de som inte köper etiska produkter förlitar 
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sig på att företag gör vad de kan för att ta sitt ansvar gentemot miljö och samhälle, men 

det kan också visa sig genom att det finns en tilltro hos etiska konsumenter att de kan göra 

skillnad genom att konsumera dessa produkter. Det kan tänkas att konsumenter som 

känner ett förtroende gentemot livsmedelsproducenter, inte känner ett behov av att köpa 

etiska produkter eftersom de inte upplever att det finns någon risk; 

 

 Konsumenter som väljer bort etiska produkter känner en högre grad av tilltro till 

livsmedelsproducenter än etiska konsumenter. 

 

Som går att utläsa av nedastående korstabell med tillhörande chi-två test, finns inget 

sådant samband med konsumtion eller icke-konsumtion av ekologiska matvaror då 

sambandet inte är signifikant och därmed kan vi förkasta denna hypotes. Samma utslag 

fick vi då vi tittade på fairtrade- samt KRAV-märkta varor. Det finns alltså inget samband 

mellan förtroende och om konsumenter köper eller inte köper etiska produkter. Även om 

det går att se tendenser till att konsumenter av etiska produkter är aningen mer reserverade 

kan vi konstatera att alla respondenter uppgett att de i relativt hög grad tvivlar på 

företagen. Mycket få respondenter uppgav att de litar på att företagen tar ansvar för att 

matvarorna är producerade under anständiga förhållanden. Det existerar således ingen hög 

grad av förtroende hos de konsumenter som inte köper fairtrade-märkta matvaror, vilket 

annars hade varit tänkbart. Därmed kan vi dra slutsatsen att riskbedömningen inte utgör 

någon avgörande faktor i köpbeslutet för dessa konsumenter, då de inte agerar med 

utgångspunkt i den.   

 

 

Crosstab 

Köper ekologiska matvaror 

Jag litar på att företagen tar ansvar för att 

matvarorna är producerade under 

anständiga förhållanden 

Total 1 2 3 4 5 

 Ja Count 14 11 8 2 3 38 

% within Handlaeko 36,8% 28,9% 21,1% 5,3% 7,9% 100,0% 

Ibland Count 38 52 47 34 3 174 

% within Handlaeko 21,8% 29,9% 27,0% 19,5% 1,7% 100,0% 

Nej Count 8 6 5 6 2 27 

% within Handlaeko 29,6% 22,2% 18,5% 22,2% 7,4% 100,0% 

Total Count 60 69 60 42 8 239 

% within Handlaeko 25,1% 28,9% 25,1% 17,6% 3,3% 100,0% 

Tabell 4.10 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13,526
a
 8 ,095 

Likelihood Ratio 13,889 8 ,085 

Linear-by-Linear Association 1,995 1 ,158 

N of Valid Cases 239   

a. 3 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,90. 

 
Chi-två test tabell 4.10 

 

Vidare hade vi en föreställning om att de konsumenter, vilka väljer bort etiska produkter, 

hyser en högre grad av förtroende för livsmedelsaktörerna även utifrån ett 

hälsoperspektiv, och att dessa således förväntar sig att tillverkarna inte skulle utsätta dem 

för fara: 

 

 Konsumenter som väljer bort etiska produkter känner en hög grad av tilltro till 

att företag inte skulle erbjuda hälsofarliga produkter medvetet. 

 

I tabellen nedan går att utläsa att det finns ett samband mellan konsumtion eller icke-

konsumtion av ekologiska produkter och påståendet att företag inte medvetet utsätter 

konsumenters hälsa för fara. Utfallet i korstabellen är dock något vagt då endast 25 %, av 

de tillfrågade vilka väljer bort ekologiska produkter, stämmer in i påståendet. Även de 

svar vi fått ifrån konsumenter vilka uppgett att de handlar etiska produkter ligger i linje 

med detta antagande. Hela 52.5 % av de konsumenter som köper ekologiska matvaror tar 

helt avstånd från påståendet.  
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Tabell 4.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chi-två test tabell 4.11 

 

Även de konsumenter som köper KRAV-märkta livsmedel visar upp samma tydliga 

mönster där mer än 50 % av dessa konsumenter tar avstånd ifrån påståendet att företag 

inte skulle utsätta deras hälsa för fara, vilket går att se i tabell 5 (se bilaga 3). 

 

Det går därmed inte att förkasta hypotesen, men vi ställer oss skeptiska till den då utslaget 

inte var tillräckligt tydligt. Dock kan vi konstatera att etiska konsumenter i högre grad 

känner en misstro gentemot företag som erbjuder konventionella matvaror. Detta ligger i 

enlighet med Magkos et al.s teori (2006) att konsumenter blir allt mer misstänksamma 

mot konventionella företag. En möjlig orsak till att dessa konsumenter köper ekologiska 

livsmedel skulle således kunna vara att de valt att övergå till att köpa etiska produkter, 

mot bakgrund av att de upplever en misstro gentemot konventionella företag, och därmed 

ser en ökad risk. Denna brist på förtroende skulle således ha kunnat ge upphov till att de 

istället valt att vända sig till de företag som framställer etiska produkter och förlitar sig på 

att de kan undvika den risk som finns, i form av till exempel ett förtunnat ozonlager, en 

Crosstab 

Köper ekologiska matvaror 

Om de ”vanliga” matvarorna var farliga 

för hälsan skulle företagen inte tillverka 

dem 

Total 1 2 3 4 5 

 Ja Count 21 12 3 3 1 40 

% within Handlaeko 52,5% 30,0% 7,5% 7,5% 2,5% 100,0% 

Ibland Count 39 57 47 29 4 176 

% within Handlaeko 22,2% 32,4% 26,7% 16,5% 2,3% 100,0% 

Nej Count 5 7 4 5 7 28 

% within Handlaeko 17,9% 25,0% 14,3% 17,9% 25,0% 100,0% 

Total Count 65 76 54 37 12 244 

% within Handlaeko 26,6% 31,1% 22,1% 15,2% 4,9% 100,0% 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 46,757
a
 8 ,000 

Likelihood Ratio 35,725 8 ,000 

Linear-by-Linear Association 20,719 1 ,000 

N of Valid Cases 244   

a. 3 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 1,38. 
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försämrad hälsa eller brister i mänskliga rättigheter. Sammanfattningsvis uppvisar 

majoriteten av respondenterna en låg grad av tillit till livsmedelstillverkare. Förtroende 

för de konventionella företagen bör alltså inte vara den huvudsakliga orsaken till varför 

konsumenter inte köper etiska produkter. 

 

En annan aspekt som kan vara avgörande för om konsumenter väljer att handla etiska 

livsmedel, är om dessa tror sig kunna göra skillnad genom sin konsumtion. Det kan till 

exempel innebära att de känner en tilltro till att de företag som erbjuder etiska matvaror 

uppfyller det som utlovats genom märkningen; 

 

 Etiska konsumenter känner en hög grad av tilltro till företag som erbjuder etiska 

matvaror. 

 

Då vi studerade korsdiagrammen kunde vi se att konsumenter som köper ekologiska 

matvaror känner en stark övertygelse om att de kan göra skillnad genom sin konsumtion. 

Chi-två testet visar dock att det inte går att göra något uttalande kring variablernas 

eventuella samband då det förväntade värdet i fyra celler understiger 5. 

 

Crosstab 

Köper ekologiska matvaror 

Jag tror att jag genom min konsumtion kan 

göra skillnad för miljön 

Total 1 2 3 4 5 

 Ja Count 0 0 6 11 21 38 

% within Handlaeko ,0% ,0% 15,8% 28,9% 55,3% 100,0% 

Ibland Count 11 25 45 64 27 172 

% within Handlaeko 6,4% 14,5% 26,2% 37,2% 15,7% 100,0% 

Nej Count 7 3 6 7 4 27 

% within Handlaeko 25,9% 11,1% 22,2% 25,9% 14,8% 100,0% 

Total Count 18 28 57 82 52 237 

% within Handlaeko 7,6% 11,8% 24,1% 34,6% 21,9% 100,0% 

Tabell 4.12 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 46,359
a
 8 ,000 

Likelihood Ratio 43,897 8 ,000 

Linear-by-Linear Association 27,225 1 ,000 

N of Valid Cases 237   

a. 4 cells (26,7%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 2,05. 
Chi-två test tabell 4.12 

 

Då vi studerade fairtrade-märkta produkter, uppgav endast 28 respondenter att de 

konsumerar denna form av produkter, vilket går att se i korstabellen nedan. Cirka 57 % av 

dessa angav att de känner en stark övertygelse, vilket utgör cirka 16 respondenter. Detta 

innebär att det inte är ett tillräckligt stort antal för att vi skall kunna dra några direkta 

slutsatser av svaren. Något som däremot ter sig förbryllande är att övertygelsen även finns 

hos dem som inte köper fairtrade-märkta produkter, även om den inte är lika stark. De 

som inte köper fairtrade-märkta produkter, men ändå anser att de kan påverka 

arbetsförhållanden genom sin konsumtion utgör 42.2 % av dem vilka inte köper produkter 

som faller inom denna kategori. Precis som i föregående fall går det dock inte att uttala 

som om det föreligger något samband mellan dessa variabler då det förväntade värdet är 

lägre än 5 i fyra celler. 

 

Crosstab 

Köper fairtrade-märkta matvaror 

Jag tror att konsumenter kan påverkar 

arbetsförhållanden i utvecklingsländer 

Total 1 2 3 4 5 

 Ja Count 0 1 3 8 16 28 

% within Handlafairtrade ,0% 3,6% 10,7% 28,6% 57,1% 100,0% 

Ibland Count 6 15 37 64 40 162 

% within Handlafairtrade 3,7% 9,3% 22,8% 39,5% 24,7% 100,0% 

Nej Count 4 9 6 19 7 45 

% within Handlafairtrade 8,9% 20,0% 13,3% 42,2% 15,6% 100,0% 

Total Count 10 25 46 91 63 235 

% within Handlafairtrade 4,3% 10,6% 19,6% 38,7% 26,8% 100,0% 

Tabell 4.13 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 
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Pearson Chi-Square 24,710
a
 8 ,002 

Likelihood Ratio 23,435 8 ,003 

Linear-by-Linear Association 14,518 1 ,000 

N of Valid Cases 235   

a. 4 cells (26,7%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 1,19. 
Chi-två test tabell 4.13 

 

4.5 Förebyggande 

Enligt den strategi om förebyggande som beskrivs av Boholm upplever konsumenter att 

det finns en risk förknippad med att handla icke-etiska matvaror. Att agera förebyggande 

kan exempelvis handla om att konsumenter tror att de genom att köpa vissa etiska varor 

som inte påverkar miljön negativt i lika stor utsträckning som andra, i det långa loppet 

kan undvika att miljökatastrofer sker; 

  

 Konsumenter som handlar etiskt tror att de genom sin konsumtion kan förebygga 

miljökatastrofer.  

 

I fråga om ekologiska produkter visar chi-två testet på att det finns ett signifikant 

samband, tydligast syns det att ”oetiska” konsumenter inte tror att miljökatastrofer kan 

undvikas genom konsumtion av etiska produkter. Samtidigt uppgav endast 10.5 % av de 

respondenter som köper ekologiska livsmedel att de tror att miljökatastrofer kan undvikas 

som en följd av detta konsumtionsbeteende, vilket inte är speciellt övertygande. 34.2 % 

markerade en fyra på Likert-skalan, vilket innebär att de till viss del håller med.  

 

Crosstab 

Köper ekologiska matvaror 

Jag tror att miljökatastrofer kan undvikas 

om vi handlar mer etiska matvaror 

Total 1 2 3 4 5 

 Ja Count 7 8 6 13 4 38 

% within Handlaeko 18,4% 21,1% 15,8% 34,2% 10,5% 100,0% 

Ibland Count 30 52 65 20 7 174 

% within Handlaeko 17,2% 29,9% 37,4% 11,5% 4,0% 100,0% 

Nej Count 10 10 5 1 1 27 

% within Handlaeko 37,0% 37,0% 18,5% 3,7% 3,7% 100,0% 

Total Count 47 70 76 34 12 239 

% within Handlaeko 19,7% 29,3% 31,8% 14,2% 5,0% 100,0% 

Tabell 4.14 
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Chi-två test tabell 4.14 

 

 

Samma samband gick att se då vi riktade blickarna mot KRAV-märkta produkter (se 

tabell 6, bilaga 3). Även där var mönstret tydligast bland dem vilka valde att inte köpa 

dessa produkter, även om det denna gång var hela 21.6 % av dem som köpte KRAV-

märkta livsmedel som var övertygade om att miljökatastrofer kan undvikas. Inom detta 

undersökta samband fann vi även att konsumtion av närproducerade matvaror kunde vara 

intressant att studera, då konsumenter kan påverka miljön genom att transportsträckor 

förkortas. Som går att se i tabellen nedan fanns det dock inget samband mellan huruvida 

konsumenter köper närproducerade varor och om de tror att miljökatastrofer kan 

undvikas. Respondenterna förefaller således var rörande överens om att detta inte utgör en 

anledning till varför de väljer att köpa etiska produkter. Dock är det en nödvändighet att i 

detta fall påpeka att frågan var väl tilltagen i sin formulering vilket troligtvis gjorde att 

den uppfattades som något extrem. Det är rimligt att anta att många respondenter som 

bryr sig om miljön och anser etiska produkter vara positivt för densamma, inte ser 

kopplingen till miljökatastrofer. Kanske är detta alltför frikopplat ifrån deras vardag, 

vilket gör att de inte ägnat ämnet så mycket eftertanke. En tänkbar förklaring är att 

konsumenter drar paralleller till miljöförstöring genom att bönder använder konstgödsel 

och således vill motverka den här typen av inverkan på naturen, men att de inte i lika hög 

grad betänker växthuseffekten i samband med matkonsumtion. Chi-två testet visar på att 

sambandet inte är signifikant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 28,813
a
 8 ,000 

Likelihood Ratio 26,297 8 ,001 

Linear-by-Linear Association 12,010 1 ,001 

N of Valid Cases 239   

a. 3 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 1,36. 
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Crosstab 

Köper närproducerade matvaror 

Jag tror att miljökatastrofer kan undvikas 

om vi handlar mer etiska matvaror 

Total 1 2 3 4 5 

 

 

Ja Count 14 11 9 8 3 45 

%  within Handlanärprod 31,1% 24,4% 20,0% 17,8% 6,7% 100,0% 

Ibland Count 23 46 58 23 8 158 

%  within Handlanärprod 14,6% 29,1% 36,7% 14,6% 5,1% 100,0% 

Nej Count 10 12 9 2 1 34 

%  within Handlanärprod 29,4% 35,3% 26,5% 5,9% 2,9% 100,0% 

Total Count 47 69 76 33 12 237 

%  within Handlanärprod 19,8% 29,1% 32,1% 13,9% 5,1% 100,0% 

Tabell 4.15 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13,533
a
 8 ,095 

Likelihood Ratio 13,844 8 ,086 

Linear-by-Linear Association ,649 1 ,420 

N of Valid Cases 237   

a. 3 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 1,72. 
Chi-två test tabell 4.15 

 

 

Utifrån ett förebyggande hälsoperspektiv antog vi även att det skulle finnas ett samband 

mellan huruvida etiska konsumenter skapar sina konsumtionsvanor: 

 

 Konsumenter köper etiska matvaror för att förebygga sjukdomar i framtiden. 

 

I chi-två testet nedan framgår att det inte finns ett signifikant samband mellan de 

konsumenter som väljer att köpa ekologiska produkter och huruvida deras köpbeteende 

kan minska risken för att bli sjuk. Det går därför inte att dra några slutsatser av svarens 

fördelning. Tyvärr upplever vi att vi även på denna fråga borde ha varit mer precisa. Det 

går inte att helt utesluta att respondenter kan ha förknippat ordet ”sjuk” med mer 

kortvariga effekter såsom förkylning, det vi åsyftade var snarare mer långsiktiga risker 

såsom cancer på grund av tillsatser eller hjärt- och kärlsjukdomar till följd av livsmedel 

som innehåller härdade fetter.  
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Crosstab 

Köper ekologiska matvaror 

Jag tror att det är mindre risk 

att bli sjuk om jag väljer etiska 

matvaror 

Total Stämmer inte Stämmer 

 Ja Count 18 18 36 

% within Handlaeko 50,0% 50,0% 100,0% 

Ibland Count 120 59 179 

% within Handlaeko 67,0% 33,0% 100,0% 

Nej Count 23 7 30 

% within Handlaeko 76,7% 23,3% 100,0% 

Total Count 161 84 245 

% within Handlaeko 65,7% 34,3% 100,0% 

Tabell 4.16 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,682
a
 2 ,058 

Likelihood Ratio 5,587 2 ,061 

Linear-by-Linear Association 5,368 1 ,021 

N of Valid Cases 245   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 10,29. 

 
Chi-två test tabell 4.16 

 

Det visade sig däremot att det fanns ett samband mellan de konsumenter som köper 

KRAV-märkta produkter och om de anser att ett etiskt konsumentbeteende kan minska 

risken att bli sjuk, se tabellerna nedan. Dock visar korstabellen att det snarare rör sig om 

ett omvänt samband då de konsumenter som väljer bort KRAV-märkta produkter är 

övertygade om att sjukdomar inte kan undvikas, snarare än att de etiska konsumenterna 

ser att risken för att bli sjuk minskas. Det bör dock tas i beaktning att cirka hälften av de 

konsumenter som köper KRAV-märkta varor tror att varorna har en positiv inverkan på 

hälsan. Det är därför tänkbart att dessa konsumenter lägger vikt vid sitt framtida 

välmående då de fattar ett köpbeslut. Chi-två testet visar att sambandet är signifikant. 
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Crosstab 

Köper KRAV-märkta matvaror 

Jag tror att det är mindre risk att 

bli sjuk om jag väljer etiska 

matvaror 

Total Stämmer inte Stämmer 

 Ja Count 16 18 34 

% within Handlakrav 47,1% 52,9% 100,0% 

Ibland Count 119 60 179 

% within Handlakrav 66,5% 33,5% 100,0% 

Nej Count 25 6 31 

% within Handlakrav 80,6% 19,4% 100,0% 

Total Count 160 84 244 

% within Handlakrav 65,6% 34,4% 100,0% 

Tabell 4.17 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,347
a
 2 ,015 

Likelihood Ratio 8,375 2 ,015 

Linear-by-Linear Association 8,168 1 ,004 

N of Valid Cases 244   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 10,67. 
Chi-två test tabell 4.17 

 

På påståendet ”Jag brukar titta på innehållsförteckningen för att undvika för mycket 

tillsatser i maten” instämmer 32.7 % av respondenterna, vilket innebär att en tredjedel av 

de respondenter som besvarat enkäten aktivt undviker tillsatser.  

 

Vi undersökte även kategorin förebyggande bland de konsumenter vilka köper etiska 

matvaror då de har ekonomiskt utrymme. Detta kan motiveras med att dessa konsumenter 

av allt att döma har en strävan efter att vara mer etiska men upplever att deras 

privatekonomi är alltför begränsad för denna form av ökade utgifter;  

 

 Konsumenter vilka köper etiska produkter då de har ekonomiskt utrymme har en 

strävan efter att vara etiska konsumenter.   

 



 

 

- 50 - 

 

Vi undersökte detta genom att i ett korsdiagram ställa respondenter som köper etiska 

matvaror då de har ekonomiskt utrymme mot dem som känner en stor oro för miljön. 

Anledningen till detta var att vi hade en uppfattning om att dessa respondenter, då de har 

ekonomiskt utrymme, följer sin oro genom att lägga pengar på att köpa exempelvis 

ekologiska matvaror. Dessa konsumenter passar alltså in på kategorin förebyggande 

genom att de gör vad de kan för att förbättra miljön. Som går att se i tabellerna nedan 

känner de en stor oro för miljön, vilket stödjer vår teori. Hela 51.5 % av dessa 

respondenter har angivit 5 på en skala från 1-5 över hur oroade de är. Vi kan dock inte 

uttala oss om ifall det föreligger något samband mellan dessa variabler då det förväntade 

värdet, även här, understiger 5 i fyra celler. 

 

Tabell 4.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chi-två test tabell 4.18 

 

Vi ansåg även att det fanns anledning att sätta dessa respondenter mot dem som anser att 

miljökatastrofer kan undvikas genom att konsumera etiskt. Denna gång fick vi dock inga 

belägg för våra antaganden även om chi-två testet visade på att det fanns ett signifikant 

samband mellan dessa variabler. Som går att se i korstabellen nedan anser 32 % (10 % + 

Crosstab 

Köper etiska matvaror då jag har 

ekonomiskt utrymme 

Jag oroar mig för vår miljö 

Total 1 2 3 4 5 

 Stämmer inte Count 7 8 12 14 14 55 

% within Ek.utr. 12,7% 14,5% 21,8% 25,5% 25,5% 100,0% 

Ibland Count 1 8 24 27 29 89 

% within Ek.utr. 1,1% 9,0% 27,0% 30,3% 32,6% 100,0% 

Stämmer Count 0 2 11 36 52 101 

% within Ek.utr. ,0% 2,0% 10,9% 35,6% 51,5% 100,0% 

Total Count 8 18 47 77 95 245 

% within Ek.utr. 3,3% 7,3% 19,2% 31,4% 38,8% 100,0% 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 43,256
a
 8 ,000 

Likelihood Ratio 41,661 8 ,000 

Linear-by-Linear Association 31,986 1 ,000 

N of Valid Cases 245   

a. 4 cells (26,7%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 1,80. 
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22 %) av de konsumenter som köper etiska produkter då de har ekonomiskt utrymme att 

miljökatastrofer inte kan undvikas genom etisk konsumtion, medan 25 % (18 % + 17%) 

anser att de kan undvikas. Vi kan därför konstatera att detta inte är en anledning till varför 

dessa respondenter konsumerar etiskt. Detta beror troligtvis på att respondenterna inte kan 

se att dessa två händelser är kopplade till varandra, eller att de helt enkelt inte ägnat det 

någon större eftertanke, vilket också avspeglar sig i att så många som 43 % av dem som 

köper etiska matvaror då ekonomiskt utrymme finns, ställer sig neutrala till påståendet. 

Trots avsaknaden av samband i tabellerna ovan kan vi ändå inte förkasta vår hypotes, då 

chi-två testet visar på signifikans.  

Tabell 4.19 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 30,380
a
 8 ,000 

Likelihood Ratio 31,812 8 ,000 

Linear-by-Linear Association 16,618 1 ,000 

N of Valid Cases 240   

a. 2 cells (13,3%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 2,93. 
Chi-två test tabell 4.19 

 

4.6 Undvikande 

Boholm tar som fjärde kategori i sin riskmodell upp undvikande. Konsumenten bedömer i 

detta fall den eventuella risken vara alltför stor och vidtar drastiska åtgärder för att 

motverka den. Ett exempel på undvikande skulle kunna vara att konsumenter helt 

Crosstab 

Köper etiska matvaror då jag har 

ekonomiskt utrymme 

Jag tror att miljökatastrofer kan undvikas 

om vi handlar mer etiska matvaror 

Total 1 2 3 4 5 

 Stämmer inte Count 20 18 6 7 3 54 

% within Ek.utr. 37,0% 33,3% 11,1% 13,0% 5,6% 100,0% 

Ibland Count 17 30 27 9 3 86 

% within Ek.utr. 19,8% 34,9% 31,4% 10,5% 3,5% 100,0% 

Stämmer Count 10 22 43 18 7 100 

% within Ek.utr. 10,0% 22,0% 43,0% 18,0% 7,0% 100,0% 

Total Count 47 70 76 34 13 240 

% within Ek.utr. 19,6% 29,2% 31,7% 14,2% 5,4% 100,0% 
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undviker mat med E-nummer
6
 eftersom de anser risken för negativa hälsoeffekter vara allt 

för stor. För att undersöka denna kategori hade vi ett påstående där vi undrade om 

respondenterna någon gång bojkottat varor från ett företag efter att de fått reda på att 

företaget behandlat sina anställda illa. På denna fråga var utslaget relativt jämnt fördelat 

då cirka 56 % svarade att det stämde, medan cirka 44 % svarade att det inte gjorde det. Då 

denna fråga främst är aktuell för de konsumenter som köper fairtrade-märkta matvaror 

undersökte vi sambandet mellan dessa konsumenter, och de som någon gång bojkottat 

varor från ett företag efter att de fått reda på att dessa behandlar sina arbetare illa; 

 

 Konsumenter som köper fairtrade-märkta varor är mer benägna att undvika att 

köpa matvaror framtagna av företag som inte behandlar sina arbetare i enlighet 

med mänskliga rättigheter, än övriga konsumenter. 

 

Av tabellerna nedan går att utläsa att de som handlar Fairtrade till övervägande del någon 

gång har bojkottat ett företag eftersom de behandlat arbetare illa och det finns även ett 

samband här enligt chi-två testet. Hypotesen kan alltså inte förkastas. 

 

Crosstab 

Köper fairtrade-märkta varor 

Jag har någon gång slutat köpa 

produkter från ett företag efter att jag 

fått reda på att de behandlar sina 

arbetare illa 

Total Stämmer inte Stämmer 

 Ja Count 7 18 25 

% within Handlafairtrade 28,0% 72,0% 100,0% 

Ibland Count 91 76 167 

% within Handlafairtrade 54,5% 45,5% 100,0% 

Nej Count 38 14 52 

% within Handlafairtrade 73,1% 26,9% 100,0% 

Total Count 136 108 244 

% within Handlafairtrade 55,7% 44,3% 100,0% 

Tabell 4.20 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 E-nummer är av Livsmedelsverket godkända tillsatser i mat. Se Livsmedelsverket; 

www.slv.se, tillgänglig 2011-05-27. 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,239
a
 2 ,001 

Likelihood Ratio 14,647 2 ,001 

Linear-by-Linear Association 13,877 1 ,000 

N of Valid Cases 244   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 11,07. 
Chi-två test tabell 4.20 

 

Vi ställde även upp ett mer allmänt påstående där respondenterna fick svara på huruvida 

de någon gång bojkottat matvaror på grund av att de inte stämt överens med deras 

värderingar.   

 

 Etiska konsumenter är mer benägna att välja bort produkter som inte motsvarar 

deras värderingar än ”icke-etiska” konsumenter. 

 

I tabellen nedan går detta mönster att se, den visar att hela 96.2 % av dem som köper 

fairtrade-märkta produkter någon gång bojkottat varor som inte stämmer överens med 

deras värderingar, medan bara 42.3 % av dem som inte köper fairtrade-märkta produkter 

gjort detsamma. Chi-två testet visar att sambandet är signifikant. Även för konsumenter 

av ekologiska matvaror stämmer denna hypotes (se tabell 7, bilaga 3). 92.3 % av de 

konsumenter som köper ekologiska matvaror har någon gång bojkottat produkter för att 

de inte stämmer överens med deras värderingar. Endast 37.9 % av dem som inte köper 

ekologiska matvaror har gjort detsamma. Vi ser också att det stämmer in på de 

konsumenter som köper KRAV-märkta matvaror. 89.5 % av de konsumenter som köper 

KRAV-märkta produkter har någon gång bojkottat matvaror för att de inte stämmer 

överens med deras värderingar, medan endast 40 % av dem som väljer bort KRAV-

märkta produkter gjort detta (se tabell 8, bilaga 3).  
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Crosstab 

Köper fairtrade-märkta varor 

Det har hänt att jag medvetet 

bojkottat matvaror som inte 

stämmer överens med mina 

värderingar 

Total Stämmer inte Stämmer 

 Ja Count 1 25 26 

% within Handlafairtrade 3,8% 96,2% 100,0% 

Ibland Count 73 95 168 

% within Handlafairtrade 43,5% 56,5% 100,0% 

Nej Count 30 22 52 

% within Handlafairtrade 57,7% 42,3% 100,0% 

Total Count 104 142 246 

% within Handlafairtrade 42,3% 57,7% 100,0% 

Tabell 4.21 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 20,894
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 25,798 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 17,587 1 ,000 

N of Valid Cases 246   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 10,99. 
Chi-två test tabell 4.21 

 

På det lite mer extrema påståendet ”Jag handlar enbart etiska varor och avstår hellre om 

det inte finns som alternativ” var det mycket få respondenter som stämde in, endast 7 % 

av de svarande på denna fråga, det vill säga 17 personer, ansåg detta påstående stämma in 

på dem. Enligt Boholms riskstrategi skulle det gå att föreställa sig att vissa etiska 

konsumenter tar avstånd från icke-etiska matvaror för att de ser att det finns en alltför stor 

risk med att konsumera dessa; 

 

 Konsumenter som enbart väljer att konsumera etiskt och helt ta avstånd från 

konventionellt framtagna matvaror gör det av oro för vad det skulle kunna 

innebära för deras och andras framtid.  

 

En rädsla för sin egen och andras framtid kan exempelvis röra sig om att konsumenter är 

rädda för att i framtiden drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar som en konsekvens av sin 
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matkonsumtion. I nedanstående tabeller har vi undersökt detta samband. På grund av att 

antalet respondenter som stämde in i påståendet ”Jag köper bara etiska matvaror och 

avstår hellre om det är möjligt då inget etiskt alternativ finns” kan vi inte i något av 

nedanstående test uttala oss om ett eventuellt samband. Detta för att fördelningen av 

respondenter orsakat att det förväntade värdet i flera celler understiger 5. Korstabellen 

nedan indikerar dock att konsumenter som endast köper etiska produkter inte gör det på 

grund av en rädsla för att i framtiden bli sjuka. Av de 16 respondenter som svarat att de 

endast köper etiska produkter gör endast 5 det med anledning av hälsorisken hos 

konventionellt framställda varor. 

 

Crosstab 

  

 

Köper bara etiska produkter 

Jag undviker icke-ekologiska 

matvaror för min hälsas skull 

Total  Stämmer inte Ibland Stämmer 

 Stämmer 

inte 

Count 143 66 10 219 

% within 

Köperbaraetiska 

65,3% 30,1% 4,6% 100,0% 

Stämmer Count 7 4 5 16 

% within 

Köperbaraetiska 

43,8% 25,0% 31,3% 100,0% 

Total Count 150 70 15 235 

% within 

Köperbaraetiska 

63,8% 29,8% 6,4% 100,0% 

Tabell 4.22 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 17,850
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 10,535 2 ,005 

N of Valid Cases 235   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 1,02. 

Chi-två test tabell 4.22 

 

 De konsumenter som endast köper etiska produkter skulle också kunna låta sin rädsla för 

sin egen och andras framtid visa sig genom en stor oro för miljön. De skulle då vara rädda 
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att en fortsatt konsumtion av konventionellt framställda varor skulle innebära en 

försämring av miljön och därmed en bister framtidsvision. Vi kan konstatera att 10 

respondenter av 16 är mycket oroade för miljön, vilket indikerar att etiska konsumenter är 

något mer oroade för miljön än de som väljer bort etiska livsmedel. 

 

 

Tabell 4.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chi-två test tabell 4.23 

 

 

Påståendet “Jag tror att miljökatastrofer kan undvikas om vi handlar mer etiska matvaror” 

är som vi tidigare noterat ganska extremt och det har därför varit mycket få respondenter 

som stämt in i det. Vi hade däremot här en teori om att de personer som stämt in i 

påståendet utgörs av mer hängivna etiska konsumenter, och därmed de som endast köper 

etiska produkter. Detta samband gick emellertid inte att se även om antalet som stämde in 

i påståendet (5 av 16) övervägde de som tog avstånd från det (2 av 16).  

Crosstab 

  

Köper bara etiska produkter 
Jag är oroad för miljön 

Total  1 2 3 4 5 

 Stämmer 

inte 

Count 8 14 43 73 79 217 

% within 

Köperbaraetiska 

3,7% 6,5% 19,8% 33,6% 36,4% 100,0% 

Stämmer Count 0 2 1 3 10 16 

% within 

Köperbaraetiska 

,0% 12,5% 6,3% 18,8% 62,5% 100,0% 

Total Count 8 16 44 76 89 233 

% within 

Köperbaraetiska 

3,4% 6,9% 18,9% 32,6% 38,2% 100,0% 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,505
a
 4 ,164 

Likelihood Ratio 7,158 4 ,128 

N of Valid Cases 233   

a. 3 cells (30,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is ,55. 
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Tabell 4.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chi-två test tabell 4.24 

 

Mycket få respondenter stämde in i påståendet ”Jag undviker icke-ekologiska matvaror 

för min hälsas skull”, närmare bestämt 6.9 % av alla som deltog i webbenkäten svarade att 

de helt undviker konventionellt framställda matvaror till förmån för sin hälsa. Detta 

påstående får betraktas som något extremt, men vi ser ändå att de konsumenter vilka 

uppgett att de undviker, samt de som ibland undviker konventionellt framställda 

livsmedel totalt utgör 36.7 % av respondenterna. Inte heller då vi tittade på konsumenter 

av ekologiska eller KRAV-märkta produkter fanns det ett samband, vi kan därmed 

förkasta vår hypotes. Det är alltså mycket få etiska konsumenter som påverkas av risk till 

den grad att de väljer att helt ta avstånd från konsumtion av konventionellt framtagna 

matvaror. Detta kan dock vara kopplat till ett bristande utbud i butikerna.  

Crosstab 

  

 

Köper bara etiska produkter 

Miljökatastrofer kan undvikas genom etisk 

konsumtion 

Total  1 2 3 4 5 

 Stämmer 

inte 

Count 43 67 66 27 10 213 

% within 

Köperbaraetiska 

20,2% 31,5% 31,0% 12,7% 4,7% 100,0% 

Stämmer Count 1 1 8 3 2 15 

% within 

Köperbaraetiska 

6,7% 6,7% 53,3% 20,0% 13,3% 100,0% 

Total Count 44 68 74 30 12 228 

% within 

Köperbaraetiska 

19,3% 29,8% 32,5% 13,2% 5,3% 100,0% 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,929
a
 4 ,063 

Likelihood Ratio 9,645 4 ,047 

N of Valid Cases 228   

a. 5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is ,79. 
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5 Slutsatser  
 

Slutsatserna besvarar vår generella frågeställning: kan konsumenters motivation och 

vilja att konsumera etiskt relateras till hur hög grad av oro dessa känner inför framtiden 

och hur deras riskbedömning ser ut?  

 

Vår studie visar att det finns varierande anledningar till varför konsumenter väljer att 

handla etiskt, eller låter bli att göra detsamma. Inte alltför sällan tycks det röra sig om en 

ren prisfråga där konsumenter helt enkelt inte upplever att varans nytta kompenserar för 

den uppoffring de måste göra i form av pris. Dessa konsumenter skulle därmed hamna i 

steg nummer två eller tre i Freestone och McGoldricks (2007) modell. Att 

uppmärksamma dessa konsumenter på vilken skillnad de kan göra genom att köpa etiska 

produkter skulle av allt att döma därmed öka chanserna till att de i framtiden skaköpa 

etiska livsmedel.  

 

Inom strategin avståndstagande ser vi att konsumenter av fairtrade-märkta matvaror 

utkristalliserar sig. Av dessa konsumenter uppger en klar majoritet, 96.2 %, att de någon 

gång har bojkottat företag som behandlat sina arbetare illa. Etiska konsumenter har 

överlag, i mycket högre grad än oetiska, bojkottat företag som inte stämt överens med 

deras värderingar. Denna handling kan till viss del kopplas till steg sex i Freestone och 

McGoldricks (2007) modell då dessa konsumenter troligtvis känner ett stort engagemang 

och därför vidtar drastiska åtgärder för att åtgärda problemet. Ett mönster som kan 

skönjas är att varken de som handlar Fairtrade eller de som inte gör det litar på att 

företagen tar ansvar för att deras produkter framställs under anständiga 

arbetsförhållanden. Det existerar således ingen hög grad av förtroende hos de 

konsumenter som inte köper Fairtrade, vilket annars hade varit tänkbart. Därmed kan vi 

dra slutsatsen att riskbedömningen inte utgör någon avgörande faktor i köpbeslutet för 

dessa konsumenter, då de inte agerar med utgångspunkt i den.   

 

Majoriteten av alla respondenter uppvisade en låg grad av tillit till livsmedelstillverkare. 

Det ligger i enlighet med vad Magkos et al. (2006) menar, att människor har börjat 

ifrågasätta de konventionella livsmedelstillverkarna. Förtroende för de konventionella 

företagen bör således inte vara den huvudsakliga orsaken till varför konsumenter inte 

köper etiska produkter. Hälsoaspektens betydelse framstår som något vag i sammanhanget 

men vi ser ändå att ”oetiska” konsumenter i högre grad litar på att livsmedelstillverkare 

inte skulle utsätta dem för fara än de etiska konsumenterna gör, en något högre grad av 

förtroende alltså. En annan iakttagelse i samband med hälsoaspekten är att konsumenter 

tycks vara trötta på så kallade ”matlarm” i media. Detta kan tänkas ha gett upphov till en 

form av inflation i oro i samband med livsmedel, vilket gjort att konsumenters 

riskuppfattning i samband med mat helt enkelt har urholkats.  

 

Vi ser att de respondenter vilka uppgett att de handlar KRAV-märkt och ekologiskt är mer 

hälsomedvetna än andra. Detta tar sig uttryck genom att de mer aktivt undviker tillsatser 

genom att titta i innehållsförteckningen, 36.7 % av de etiska konsumenterna uppger även 

att de ibland eller alltid undviker icke-ekologiska livsmedel. Om vi utgår från strategin 

undvikande ser vi att mycket få etiska konsumenter är så inbitna att de enbart konsumerar 
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etiska produkter, detta skulle kunna vara kopplat till att utbudet upplevs som för smalt 

eller att priset blir för högt för studenter. De har alltså ännu inte övergått till steg sex i 

Freestone och McGoldricks (2007) modell utan befinner sig fortfarande på steg fem, även 

om de möjligen i framtiden skulle kunna anstränga sig än mer och därmed övergå till 

nästa steg.  

 

Vi ser att de allra flesta konsumenter, etiska såväl som oetiska, faktiskt hyser en oro för 

miljön. Det är därför svårt att dra några slutsatser om att oro för miljön endast är 

förbehållet de etiska konsumenterna. Få anser dessutom att miljödebatten gått till 

överdrift vilket tyder på att miljön är någonting som de flesta tycker är viktigt, oavsett om 

de handlar etiskt eller inte. Det fanns dock en liten skillnad vilket kan kopplas till 

Freestone och McGoldricks modell där respondenterna i vår studie kan befinna sig på 

olika steg och därmed låta denna oro påverka deras köpbeteende i olika grad. Det är 

därför inte otänkbart att de konsumenter som vi kunde konstatera känner en oro för 

miljön, men ändå inte handlar ekologiska matvaror, kan komma att övergå till att köpa 

dessa i framtiden då de till exempel får en förbättrad ekonomi. Den stora skillnaden 

mellan etiska och ”oetiska” konsumenter går däremot att se i huruvida de känner att de 

kan påverka miljöföroreningar, arbetares situation i producerande länder, samt hälsorisker 

genom sin konsumtion. Det finns ett starkt samband mellan de konsumenter som handlar 

etiskt och tron att det går att påverka genom konsumtion. Att konsumenter känner att de 

kan göra skillnad bör således vara en viktig aspekt i fråga om etiska matvaror och 

marknadsföringen av dessa. Vår studie visar även att konsumenter förutom pris, och ett 

bredare utbud, vill ha mer information kring vad de påverkar genom att köpa produkterna. 

Det är sannolikt att det finns ett kundsegment som enligt Freestone & McGoldricks 

(2007) modell har potential att bli etiska konsumenter om de görs uppmärksamma och 

övertygas om att de kan göra skillnad. Etiska konsumenter tror däremot inte att 

miljökatastrofer kan förebyggas som en följd av etisk konsumtion vilket med stor 

sannolikhet beror på att de inte ser att dessa scenarier har någon koppling till varandra. 

Detta upplever vi som något förvånande då växthuseffekten kopplad till miljökatastrofer 

diskuterats flitigt under senare år. Vi får uppfattningen att köp av KRAV-märkta och 

närproducerade matvaror inte är ett lika aktivt ställningstagande som konsumtion av 

ekologiska och fairtrade-märkta produkter. Detta skulle kunna förklaras med att de som 

köper KRAV-märkt ibland gör det i brist på annat, till exempel finns vissa färska kryddor 

och potatissorter ibland endast att tillgå i KRAV-märkt form. Närodlade grönsaker köps 

emellertid med största sannolikhet snarare på grund av att konsumenter har en bild av att 

dessa har en godare smak än andra som en följd av att de kommer från mindre jordbruk 

och därmed troligen inte drivits upp lika snabbt. 

 

Känner etiska konsumenter en större oro för framtiden än de vilka väljer bort etiska 

produkter? Som vi tog upp i vår analys finns det inget signifikant samband som tyder på 

att etiska konsumenter oroar sig mer för miljön eller hälsan än konsumenter som väljer 

bort etiska produkter. Initialt finns ingenting som tyder på att någon av Boholms strategier 

kan appliceras på etiska konsumenter. Visserligen verkar etiska konsumenter ha en mer 

utpräglad riskprofil än de konsumenter som väljer bort etiska produkter, dock är inte 

differensen mellan dessa av tillräckligt stor betydelse för att vi skall kunna dra allt för 
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stora slutsatser av resultatet. Vi kan därmed utifrån vårt resultat förkasta vår hypotes. 

Etiska konsumenter är inte mer riskmedvetna än ”oetiska” konsumenter.  
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6 Avslutande diskussion  
 

Med tanke på ämnets omfattning ser vi att det finns stort utrymme för vidare 

efterforskningar. En tänkbar förlängning av studien är att undersöka individer med 

heltidsjobb, då det är troligt att de studenter som deltagit i studien har en ekonomi som 

inte tillåter allt för stora utsvävningar. Det hade varit intressant att undersöka samma 

personer om några år då de har heltidsjobb och se hur konsumtionen av etiska livsmedel 

ser ut då ekonomin förbättrats, inte minst med tanke på att merparten av alla respondenter 

uppger att de oroar sig för miljön. Då vi dessutom ser vissa tendenser i respondenternas 

svar, som dock inte framstår som tillräckligt tydliga, hade det varit av intresse att utöka 

studien med fler respondenter för att kunna urskilja tydligare mönster. Till exempel tycks 

konsumenter av KRAV-märkt och ekologiskt vara mer hälsomedvetna än övriga 

konsumenter. Det hade också varit mycket intressant att studera de sjutton respondenter 

som uppgett att de enbart handlar etiska matvaror för att se huruvida dessa är mer 

riskmedvetna än övriga respondenter eller inte. En tänkbar metod hade då varit att 

genomföra fokusgrupper med dessa. 

 

Det hade också varit intressant att undersöka om skensamband föreligger, samt om 

sambanden är direkta eller indirekta. Exempelvis kan det tänkas att den institution vid 

vilken studenten läser har påverkat hur stor kunskap denne har om hur arbetare behandlas 

i produktionsländer, vilket påverkar hur mycket de oroar sig över dessas situation. Detta 

skulle i sin tur då kunna tänkas påverka deras konsumtion av, samt orsak till att 

konsumera, fairtrade-märkta produkter. Ett annat intressant område att undersöka som 

förvisso sträcker sig utanför detta område är att konsumenter höll ett bredare utbud av 

etiska livsmedel som näst viktigaste alternativ för att handla mer av dessa varor. Det hade 

varit intressant att få reda på vilka produkter de saknar, eftersom vi själva anser att 

utbudet är relativt brett. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Sammanställning av artikelsökning 

Ett fokus på mer mjuka värden växte sig allt starkare under slutet av 90-talet 

där många människor strävade efter att frångå det materialistiska 80-talet. I den 

första artikel som går att finna där journalisten använder sig av begreppet etisk 

konsumtion nämns även detta. Denna artikel är från 1997 och försöker förutspå 

kommande trender. Bland dessa kommande trender finns bland annat andlighet 

och etisk konsumtion i form av konsumtion av ekologiska och fairtrade-märkta 

produkter.  

 

Som går att se i diagrammet nedan dök inte begreppet etisk konsumtion upp 

igen efter denna artikel förrän 2002. Då begreppet återkommer 2002 är det i 

samband med en kampanj för rättvisemärkt som fungerar som ett försök till att 

öka konsumenters intresse för etiska produkter. Året därpå, 2003, fortsätter 

kampanjen och det går att hitta fler artiklar angående försök till att fånga 

konsumenternas intresse. Det börjar dyka upp diskussioner kring hur 

konsumenterna skall kunna säkerställa att produkterna verkligen är framtagna 

under rimliga sociala förhållanden och organisationer som arbetar med etiska 

frågor, speciellt fairtrade, manar butikerna att ta in fler rättvisemärkta 

produkter. Efter detta tystnar det några år innan trenden drar igång på riktigt 

2006 då svenska städer för första gången har möjlighet att bli utnämnda till 

Fairtrade-city, något som Malmö var först ut med. Att få titeln Fairtrade-city 

innebär att kommunen aktivt skall arbeta med att öka sin konsumtion av etiska 

varor samt förbättra miljön. Denna utmärkning skulle kunna ha en stor del i 

den trend som startade detta år. Hela 64 % av Sveriges befolkning uppgav detta 

år att de visste vad ordet rättvisemärkt stod för. Det var antagligen första 

gången många kom i kontakt med just begreppet ”Fairtrade” och fick grundlig 

information om innebörden av etisk konsumtion. På hemsidan för 

Rättvisemärkt ser vi att konsumtionen av Fairtrade-märkta varor år 2007 ökade 

med 165 % jämfört med tidigare år. Detta är totalt sett den största ökningen 

man kunnat se över åren. Även detta indikerar alltså att konsumtionen av etiska 

produkter ökade kraftigt i samband med att städer började rättvisemärkas.  

 

I Svenska Dagbladet dyker det upp en artikel 2006 angående problematiken 

med att konsumenter i många fall prioriterar produkter med lågt pris och dålig 

kvalitet på grund av dålig produktmärkning från företagens sida.   

 

Diskussionen börjar 2007 röra sig kring ekologiskt mode men även veganism 

börjar inkluderas i etisk konsumtion. Förutom detta informeras om att den 

etiska konsumtionen under första halvåret av 2007 ökat med 130 % jämfört 

med samma period föregående år. Detta omskrivs i många artiklar i olika 

tidningar och man kan tänka sig att detta bidrog en del till den trend som höll på 

att skapas. I samma artikel benämner man fler produktmärkningar än 
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rättvisemärkt och det går att föreställa sig att konsumenten nu började bli lite 

förvirrad av alla olika märkningar de aldrig tidigare stött på.  

 

Media försöker fortsatt uppmana konsumenterna till ett etiskt beteende, allt fler 

städer blir Fairtrade cities och företag som fuskar avslöjas i allt högre 

utsträckning. 

 

2008 sker en vändning och nackdelarna med etisk konsumtion kommer upp till 

ytan. De som handlar etiskt anklagas för att inte bry sig om de fattiga 

bönderna. Rättvisemärkt framstår som ett spel för gallerierna och ett 

marknadsföringstrick. Detta tycks dock blåsa över fort och medierna återgår till 

att rapportera om en ökande etisk marknad. Etisk konsumtion tycks nu vara 

hett som aldrig förr och det går bland annat att hitta en eko-guide i samband 

med Stockholm Fashion Week där de tipsar om var i Stockholm det går att 

hitta eko-märkta kläder, kaffe och mat med mera.  

 

Det börjar under 2008 dessutom dyka upp artiklar vilka tar upp prisproblemet 

med etisk konsumtion, men då främst för hela kommuner. Flera kommuner har 

inte råd att hänga med i utvecklingen. 

 

Under 2009 konstateras att den etiska handeln fortsätter att öka trots den 

rådande lågkonjunkturen, vilket kan tolkas som att etiska konsumenter förbiser 

de något högre priserna på etiska varor. (Det finns nu även en tendens att 

särskilja begreppen etisk konsumtion och rättvis handel.) 

 

2009 anordnas en fikadag i Norden då man uppmuntrar folket att fika 

rättvisemärkt. I Sverige följer flest personer dessa uppmaningar och cirka 130 

000 fikade rättvist. 
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8.2  Bilaga 2: Enkätundersökningen 

 

Allt fler konsumenter handlar idag etiska matvaror, det vill säga varor som är ekologiska, 

kravmärkta, fairtrademärkta(rättvisemärkta) och/eller närproducerade. Vårt mål med 

denna studie är att undersöka vad som motiverar konsumenter till att köpa eller att inte 

köpa denna form av produkter. Undersökningen beräknas endast ta 5 minuter. Ditt svar är 

viktigt för oss. 

 

1. När du handlar mat köper du då varor som är: 

  Ja Ibland Nej 

Ekologiska    

Kravmärkta 
   

Fairtrademärkta     
Närproducerade    
 

 

2. Vilka är de huvudsakliga orsakerna till att du handlar matvaror med den 

märkningen (ekologiskt, fairtrade, KRAV och/eller närproducerat)? Du kan välja 

högst tre alternativ. 

De smakar bättre 

De stödjer rättvisa arbetsförhållanden 

De är mer hälsosamma 

De är bättre för miljön 

De håller högre kvalitet 

Jag vill kunna påverka samhället 

Mina vänner/familj handlar etiskt 

Jag köper inte matvaror med någon av märkningarna 

Annat 

 
 

 

3. Vilka av följande alternativ skulle kunna få dig att handla mer av denna typ av 

matvaror (ekologiska, fairtrademärkta, kravmärkta och/eller närproducerade)? Du 

kan ange max tre svarsalternativ. 

Ett bredare utbud i livsmedelsbutikerna 

Ett pris som ligger på samma nivå som matvaror utan dessa märkningar 

En smak som bättre stämmer överrens med de matvaror jag normalt köper 

Tydligare märkning av vilka dessa matvaror är 



 

 

- 68 - 

 

Mer information om vad jag påverkar genom att köpa matvarorna 

Mer uppmärksamhet i media kring märkningarna 

Smakprov i butiken 

Det finns ingenting som skulle kunna få mig att handla matvaror med   ovanstående 

märkningar 

Annat 

 

 

4. Vad var det som först gjorde att du lade märke till denna typ av matvaror 

(ekologiska, fairtrademärkta, KRAV-märkta och/eller närproducerade)? Välj högst 

två alternativ. 

Staden där jag bor fick utmärkelsen Fairtrade-city 

Jag hörde talas om utmärkelsen Fairtrade-city 

Jag läste om en/flera av dem på en blogg. 

En/flera av mina vänner handlade denna typ av matvaror 

Jag såg dem i mataffären 

Jag hörde talas om dem via en förening (exempelvis. Green Peace) 

Mina föräldrar har alltid handlat ekologiska matvaror 

Genom mitt jobb 

Annat 

 
 

 

5. Vilka påståenden stämmer in på dig? Fyll i nedan. 

  Stämmer inte Stämmer 

Jag tror inte att 

framtagningen 

av etiska 

matvaror 

skiljer sig i 

någon högre 

grad från 

”vanliga” 

matvaror. 

   

Jag tror att det 

är mindre risk 

att bli sjuk om 

jag väljer etiska 
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  Stämmer inte Stämmer 

matvaror. 

Jag har slutat 

köpa matvaror 

från ett företag 

efter att jag fått 

reda på att de 

behandlar sina 

arbetare illa. 

  

Det har hänt att 

jag medvetet 

bojkottat 

matvaror som 

inte stämmer 

överens med 

mina 

värderingar. 

  

Jag köper bara 

etiska matvaror 

och avstår 

hellre om det är 

möjligt då inget 

etiskt alternativ 

finns. 

  

 

 

 

 

 

 

6. Vilka påståenden stämmer in på dig? Fyll i nedan. 

  Stämmer inte Ibland Stämmer 

Jag brukar jämföra 

priser mellan etiska 

och "vanliga" 

matvaror i butiken. 

   

Jag brukar titta på 

innehållsförteckningen 

för att undvika för 

mycket tillsatser i 

maten. 

   

Jag köper etiska 

matvaror när jag har 

ekonomiskt utrymme 

till det. 

   

Jag undviker icke-    



 

 

- 70 - 

 

  Stämmer inte Ibland Stämmer 

ekologiska matvaror 

för min hälsas skull. 

 
7. Fyll i till vilken grad följande påståenden stämmer in på dig: 

  
Stämmer 

inte alls 
   

Stämmer 

mycket bra 

Jag bryr mig 

om under vilka 

förhållanden de 

matvaror jag 

köper 

produceras. 

     

Om de 

"vanliga" 

matvarorna var 

farliga för 

hälsan skulle 

företagen inte 

tillverka dem. 

     

Jag tycker att 

det är upp till 

myndigheter att 

begränsa 

antalet 

"vanliga" 

matvaror i 

butikerna. 

          

Jag oroar mig 

för vår miljö.      

 

 
8. Fyll i till vilken grad följande påståenden stämmer in på dig: 

  
Stämmer 

inte alls 
   

Stämmer 

mycket bra 

Jag litar på att 

företagen tar 

ansvar för att 

matvarorna är 

producerade 

under 

anständiga 

förhållanden. 

     

Jag tycker att 

miljödebatten i 

samhället har 
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Stämmer 

inte alls 
   

Stämmer 

mycket bra 

gått till 

överdrift. 

Jag tror att 

miljökatastrofer 

kan undvikas 

om vi handlar 

mer etiska 

matvaror. 

     

Om jag skall 

akta mig för allt 

i maten som 

enligt media är 

farligt för min 

hälsa kan jag 

snart inte äta 

någonting. 

     

 

 
9. Fyll i till vilken grad följande påståenden stämmer in på dig: 

  
Stämmer 

inte alls 
   

Stämmer 

mycket bra 

Jag tror att jag 

genom min 

konsumtion kan 

göra skillnad för 

miljön. 

     

Jag tror att 

konsumenter kan 

påverka 

arbetsförhållanden 

i 

utvecklingsländer. 

     

Jag har ibland 

tänkt handla mer 

etiska matvaror 

men glömmer av 

det i affären. 

     

Jag är positivt 

inställd till att 

handla etiska 

matvaror. 
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10. Har den senaste tidens naturkatastrofer, såsom den senaste månadens händelser 

i Japan, påverkat din konsumtion av livsmedel? 

Ja 

Nej 

Vet inte 

 

 
11. På vilket sätt? Fyll i ett eller flera alternativ. 

Jag köper inte matvaror från Japan av rädsla för plutonium från 

kärnkraftsexplosionerna 

Jag köper mer etiska matvaror 

Jag köper produkter som bidrar till välgörande ändamål (t.ex. återuppbyggnad av 

Haiti) 

Jag köper inte produkter som transporterats långa sträckor 

Annat 

 
 

 
12. Var bor du? 

Centralorten Borås 

Mindre närliggande orter i Borås kommun (Ex. Fristad, Brämhult, Dalsjöfors) 

Göteborg 

Marks kommun 

Annan ort 

 
 

 
13. Kön: 

Kvinna 

Man 

 

 
14. Hur gammal är du? 

År  
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15. Vilken institution läser du vid? 

IDA 

THS 

IHS 

VHB 

BHS 

PED 

 
16. Arbetar du vid sidan av dina studier? 

Ja 

Nej 

 
17. Hur mycket arbetar du? 

0-10 h/vecka 

11-20 h/vecka 

21-30 h/vecka 

31+ h/vecka 

 
18. Om du vill vara med i utlottningen för att vinna biobiljetter, fyll i informationen 

nedan. Om inte, tryck på nästa. 

Namn:  

E-postadress:  

 

 
Tusen tack för din medverkan! 

 

 

Vid frågor angående enkäten vänligen kontakta 

 

Frida Lorentzon, S073076@student.hb.se 

 

eller 

 

Jenny Härngren, S072442@student.hb.se 
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8.3 Bilaga 3: Sammanställning SPSS 

 

8.3.1 Tabell 1 

 

 

Crosstab 

Köper KRAV-märkta matvaror 
Tittar i innehållsförteckningen 

Total Stämmer inte Ibland Stämmer 

 Ja Count 4 13 21 38 

% within Handlakrav 10,5% 34,2% 55,3% 100,0% 

Ibland Count 58 66 53 177 

% within Handlakrav 32,8% 37,3% 29,9% 100,0% 

Nej Count 16 8 6 30 

% within Handlakrav 53,3% 26,7% 20,0% 100,0% 

Total Count 78 87 80 245 

% within Handlakrav 31,8% 35,5% 32,7% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 18,478
a
 4 ,001 

Likelihood Ratio 18,933 4 ,001 

Linear-by-Linear Association 16,541 1 ,000 

N of Valid Cases 245   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 9,55. 
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8.3.2 Tabell 2 

 

Crosstab 

Köper ekologiska matvaror 
Tittar i innehållsförteckninge 

Total Stämmer inte Ibland Stämmer 

 Ja Count 4 10 26 40 

% within Handlaeko 10,0% 25,0% 65,0% 100,0% 

Ibland Count 59 70 49 178 

% within Handlaeko 33,1% 39,3% 27,5% 100,0% 

Nej Count 16 7 5 28 

% within Handlaeko 57,1% 25,0% 17,9% 100,0% 

Total Count 79 87 80 246 

% within Handlaeko 32,1% 35,4% 32,5% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 30,658
a
 4 ,000 

Likelihood Ratio 29,590 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 24,818 1 ,000 

N of Valid Cases 246   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 8,99. 
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8.3.3 Tabell 3 

 

Crosstab 

Köper fairtrade-märkta matvaror 
Tittar i innehållsförteckningen 

Total Stämmer inte Ibland Stämmer 

 Ja Count 2 10 16 28 

% within Handlafairtrade 7,1% 35,7% 57,1% 100,0% 

Ibland Count 56 59 52 167 

% within Handlafairtrade 33,5% 35,3% 31,1% 100,0% 

Nej Count 21 18 10 49 

% within Handlafairtrade 42,9% 36,7% 20,4% 100,0% 

Total Count 79 87 78 244 

% within Handlafairtrade 32,4% 35,7% 32,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,894
a
 4 ,005 

Likelihood Ratio 16,559 4 ,002 

Linear-by-Linear Association 12,777 1 ,000 

N of Valid Cases 244   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 8,95. 
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8.3.4 Tabell 4 

 

Crosstabulation 

Köper KRAV-märkta matvaror 

Jag brukar jämföra priser mellan etiska och 

"vanliga" matvaror i butiken. 

Total Stämmer inte Ibland Stämmer 

 Ja Count 4 27 7 38 

% within Handlakrav 10,5% 71,1% 18,4% 100,0% 

Ibland Count 19 85 73 177 

% within Handlakrav 10,7% 48,0% 41,2% 100,0% 

Nej Count 6 16 8 30 

% within Handlakrav 20,0% 53,3% 26,7% 100,0% 

Total Count 29 128 88 245 

% within Handlakrav 11,8% 52,2% 35,9% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,460
a
 4 ,033 

Likelihood Ratio 10,647 4 ,031 

Linear-by-Linear Association ,030 1 ,862 

N of Valid Cases 245   

a. 2 cells (22,2%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 3,55. 
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8.3.5 Tabell 5 

Crosstab 

Köper KRAV-märkta matvaror 

Jag litar på att företagen tar ansvar för att 

matvarorna är  producerade under anständiga 

förhållanden 

Total 1 2 3 4 5 

 Ja Count 21 10 4 3 0 38 

% within Handlakrav 55,3% 26,3% 10,5% 7,9% ,0% 100,0% 

Ibland Count 39 58 45 27 6 175 

% within Handlakrav 22,3% 33,1% 25,7% 15,4% 3,4% 100,0% 

Nej Count 6 8 4 6 6 30 

% within Handlakrav 20,0% 26,7% 13,3% 20,0% 20,0% 100,0% 

Total Count 66 76 53 36 12 243 

% within Handlakrav 27,2% 31,3% 21,8% 14,8% 4,9% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 36,557
a
 8 ,000 

Likelihood Ratio 30,930 8 ,000 

Linear-by-Linear Association 18,992 1 ,000 

N of Valid Cases 243   

a. 3 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 1,48. 
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8.3.6 Tabell 6 

 

Crosstab 

Köper KRAV-märkta produkter 

Jag tror att jag genom min konsumtion 

kan göra skillnad för miljön 

Total 1 2 3 4 5 

 Ja Count 0 0 4 12 21 37 

% within Handlakrav ,0% ,0% 10,8% 32,4% 56,8% 100,0% 

Ibland Count 10 25 46 61 29 171 

% within Handlakrav 5,8% 14,6% 26,9% 35,7% 17,0% 100,0% 

Nej Count 7 3 7 9 2 28 

% within Handlakrav 25,0% 10,7% 25,0% 32,1% 7,1% 100,0% 

Total Count 17 28 57 82 52 236 

% within Handlakrav 7,2% 11,9% 24,2% 34,7% 22,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 49,414
a
 8 ,000 

Likelihood Ratio 47,255 8 ,000 

Linear-by-Linear Association 32,147 1 ,000 

N of Valid Cases 236   

a. 4 cells (26,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 80 - 

 

8.3.7 Tabell 7 

 

Crosstabulation 

Köper KRAV-märkta matvaror 

Jag tror att miljökatastrofer kan undvikas om vi 

handlar mer etiska matvaror. 

Total 1 2 3 4 5 

 Ja Count 6 5 7 11 8 37 

% within Handlakrav 16,2% 13,5% 18,9% 29,7% 21,6% 100,0% 

Ibland Count 30 55 63 21 4 173 

% within Handlakrav 17,3% 31,8% 36,4% 12,1% 2,3% 100,0% 

Nej Count 11 9 6 1 1 28 

% within Handlakrav 39,3% 32,1% 21,4% 3,6% 3,6% 100,0% 

Total Count 47 69 76 33 13 238 

% within Handlakrav 19,7% 29,0% 31,9% 13,9% 5,5% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 44,036
a
 8 ,000 

Likelihood Ratio 36,542 8 ,000 

Linear-by-Linear Association 21,733 1 ,000 

N of Valid Cases 238   

a. 3 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 1,53. 
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8.3.8 Tabell 8 

 

Crosstab 

Köper ekologiska matvaror 

Det har hänt att jag medvetet 

bojkottat matvaror som inte 

stämmer överens med mina 

värderingar. 

Total Stämmer inte Stämmer 

 Ja Count 3 36 39 

% within Handlaeko 7,7% 92,3% 100,0% 

Ibland Count 83 95 178 

% within Handlaeko 46,6% 53,4% 100,0% 

Nej Count 18 11 29 

% within Handlaeko 62,1% 37,9% 100,0% 

Total Count 104 142 246 

% within Handlaeko 42,3% 57,7% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 25,152
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 29,535 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 22,322 1 ,000 

N of Valid Cases 246   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 12,26. 
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8.3.9 Tabell 9 

 

Crosstab 

Köper KRAV-märkta produkter 

Det har hänt att jag medvetet 

bojkottat matvaror som inte 

stämmer överens med mina 

värderingar. 

Total Stämmer inte Stämmer 

 Ja Count 4 34 38 

% within Handlakrav 10,5% 89,5% 100,0% 

Ibland Count 82 96 178 

% within Handlakrav 46,1% 53,9% 100,0% 

Nej Count 18 12 30 

% within Handlakrav 60,0% 40,0% 100,0% 

Total Count 104 142 246 

% within Handlakrav 42,3% 57,7% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 20,607
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 23,522 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 18,203 1 ,000 

N of Valid Cases 246   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 12,68. 
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8.4 Bilaga 4 
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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 för data- och affärsvetenskap (IDA) 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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