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Abstract: (The study is written in Swedish) 
 
In January 2015, Ekoweb presented their yearly market report of the Swedish organic food 
market. The results that were presented in the report showed a remarkable increase in organic 
food sales during 2014. According to what was presented by Ekoweb, the organic food sales 
in Sweden increased by, as much as 38 percent during the last year. Although the marketing 
share for organic food in Sweden is still relatively small. Forecasts show that there are a great 
group of consumers who are about to change their consumer behavior concerning organic 
food and that the increase of organic food sales is in the beginning of its progress.  

Previous studies made in the organic food market have shown difficulties in segmenting the 
organic food consumer. One explanation is that organic food buyers tend to differ in both 
demographic and personal aspects. Studies shows contradictory results regarding whether 
different segmentation variables are effective or not in the organic food market. There are a 
great group of consumers that are homogeneous in both demographic and personal aspects 
and who have potential in start buying more organic food. This group of consumers is in 
focus in the following study. The current study wishes to enhance the understanding 
regarding the difficulties that exist in segmentation of the organic food market.  

The purpose of this study is to improve the discussion considering the complexity in 
segmentation of the organic food market. The research question that this study aims to 
answer is; which are the main reasons to the difficulties with segmentation of the organic 
food market? In order to answer the research question and to understand the phenomena a 
review over previous research has been made. The research method in the current study is 
qualitative and the empirical material has been collected using a survey, which has been 
analysed with the theories presented in the report.  

The results of the study have contributed with a deeper understanding of the complexity in 
segmenting the organic food market. The most important conclusion is that a comprehensive 
understanding of the consumers is required in creating an effective segmentation on the 
organic food market. A segmentation using only the traditional segmentation variables is 
therefore not always enough. The results show variances in consumers’ subjective and 
objective knowledge concerning organic food, which can aggravate the segmentation. This, 
since a high subjective knowledge decreases the consumer’s willingness to receive new 
knowledge and learn more about what differs organic food from non-organic food. The 
segment that was identified in the study, consumers that have potential in consuming organic 
food more frequently, has a high subjective knowledge but a low objective knowledge, which 
can prevent them from becoming involved in marketing actions formed using segmentation.  
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Sammanfattning 

Den 29 januari 2015 presenterade den oberoende aktören och marknadsbevakaren Ekoweb 
för sjunde året i rad sin marknadsrapport över Sveriges ekologiska livsmedelsförsäljning. Det 
som presenterades i årets rapport var en rekordsiffra som visade att den ekologiska 
livsmedelsförsäljningen i Sverige ökade under 2014 med hela 38 procent. Den totala 
marknadsandelen är dock relativt låg och prognoser visar att det finns en stor mängd 
konsumenter som är på väg att förändra sina ekologiska inköpsvanor.  

Tidigare forskning har visat på svårigheter med att segmentera den ekologiska 
livsmedelsmarknaden då ekologiska konsumenter varken är homogena i demografiska eller 
personliga aspekter. Forskning gällande den ekologiska livsmedelsmarknaden visar 
motsägelsefulla resultat kring huruvida olika segmenteringsvariabler är effektiva eller inte. 
Det finns en stor och oenhetlig grupp konsumenter som handlar ekologiska livsmedel utifrån 
en mer tillfällig grund och det är denna grupp som den aktuella undersökningen syftar till att 
studera och segmentera. Den aktuella undersökningen avser att öka förståelsen kring de 
svårigheter som finns med segmentering av den ekologiska livsmedelsmarknaden. 

Syftet med den aktuella studien är att fördjupa diskussionen kring komplexiteten i 
segmentering av marknaden för ekologisk. Forskningsfrågan som ska besvaras är följande: 
vilka är de främsta orsakerna till svårigheterna med att segmentera den ekologiska 
livsmedelsmarknaden. Forskningsmetoden har genomförts med en genomgång av tidigare 
forskning för att förstå fenomenet, dess bakgrund och vilka studier som tidigare gjorts på 
området. Den valda forskningsmetoden är kvalitativ och för att förklara syftet med den 
aktuella studien har en enkätundersökning genomförts. Enkätundersökningen har sedan 
analyserats och tolkats med hjälp av vald teori.  

Den aktuella undersökningen har bidragit till en fördjupning av komplexiteten med 
segmentering av den ekologiska livsmedelsmarknaden. Det som framkommit i 
undersökningen är att en mycket omfattande förståelse för konsumenterna krävs för att lyckas 
med en effektiv segmentering. Därmed enbart de traditionella segmenteringsvariablerna 
tillräckliga. Resultaten av den aktuella undersökningen visar att skillnader i konsumenters 
upplevda och faktiska kunskap kan påverka effektiviteten av segmenteringen då en hög 
upplevd kunskap minskar mottagligheten för ny kunskap och information. Segmentet som 
identifierats i studien har en hög subjektiv kunskap men en låg objektiv kunskap som kan 
hindra dem från att ta del av budskap utformade med hjälp av segmentering.  

Nyckelord: Ekologisk konsumtion, segmentering 
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1. Introduktion  
 
I kapitlet som följer presenteras bakgrunden till den aktuella undersökningen samt en 
diskussion kring ekologisk konsumtion, köpbeteende och segmentering med avsikt att ge 
förståelse för undersökningens valda syfte och forskningsfråga. Kapitlet avslutas med att syfte 
och forskningsfråga presenteras samt en genomgång av studiens avgränsning och disposition. 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Den 29 januari 2015 presenterade den oberoende aktören och marknadsbevakaren Ekoweb för 
sjunde året i rad sin marknadsrapport över Sveriges ekologiska livsmedelsförsäljning. Det 
som presenteras i årets rapport är en rekordsiffra som visar att den ekologiska 
livsmedelsförsäljningen i Sverige ökade under 2014 med hela 38 procent (Ekoweb 2015). 
Ökningen är sensationell och enligt rapporten är det både efterfrågan från konsumenterna och 
livsmedelsbutikernas alltmer aktiva arbete med ekologiska alternativ som gett drivkraft åt 
försäljningsökningen. Den totala marknadsandelen för ekologiska livsmedel i Sverige ökade 
under 2014 till 5,6 procent. Under 2013 var den totala marknadsandelen för ekologiska 
livsmedel 4,3 procent och försäljningen av ekologiska livsmedel ökade under 2013 med 12 
procent (SCB 2015). 

Ekoweb (2015) rapporterar att åtta av tio svenska konsumenter idag regelbundet konsumerar 
ekologiska livsmedel vilket förklaras med ett ökat intresse hos konsumenter vad gäller den 
egna hälsan. Miljömässiga och djurrättsliga faktorer väger dock fortfarande tyngst hos de 
svenska konsumenterna vad gäller motiv att konsumera ekologiska livsmedel vilket enligt 
Ekoweb (2015) är något som skiljer svenska konsumenter från konsumenter i andra länder. På 
de stora världsmarknaderna är hälsoaspekten det största skälet till att konsumera ekologiska 
livsmedel (Ekoweb 2015).   

2014 har varit ett storslaget genombrott för ekologiskt och det genombrottet är 
starkt förknippat med konsumenters oro för bekämpningsmedelsrester och 
tillsatser i den mat vi konsumerar. Troligen har vi bara sett början på den 
utvecklingen och att stora konsumentgrupper är på väg att förändra sina 
inköpsvanor. 

           (Ryegård, 2014) 

Den totala livsmedelsmarknaden innefattar detaljhandeln, offentlig sektor, restaurang och 
storkök, hälsokost, gårdsförsäljning samt torghandel. Inom detaljhandeln ökade försäljningen 
av ekologiska livsmedel under 2014 med 41 procent, vilket är en större ökning än på den 
totala livsmedelsmarknaden. Sett till de två ledande aktörerna när det kommer till ekologiska 
livsmedel i detaljhandeln har Coop och ICA också haft ett rekordår under 2014 (Miljö & 
Utveckling 2015). För Coop ökade den ekologiska försäljningen med 40 procent från 2013 
och försäljningsandelen steg från 5,5 procent till 7,7 procent. Även ICA ökade sin försäljning 
av ekologiska varor och ökade försäljningen under 2014 med 55 procent (Miljö & Utveckling 
2015). Trots den drastiska försäljningsökningen av ekologiska livsmedel i Sverige är 
marknadsandelen fortfarande relativt låg. Danmark som är i framkant vad gäller försäljning 
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av ekologiska livsmedel har en marknadsandel på 8,5 procent jämfört med Sveriges 5,6 
procent (Ekoweb 2015). Även om storleken på den svenska försäljningsökningen av 
ekologiska livsmedel är unik, fortsätter också den globala ekologiska livsmedelsförsäljningen 
att öka. Enligt Ekoweb (2015) har den internationella försäljningen av ekologiska livsmedel 
ökat med 10 procent under 2014. 

Som nämnt är den totala marknadsandelen för ekologisk livsmedelsförsäljning i Sverige 
relativt låg. Detta trots en ökad efterfrågan samt livsmedelsbutikernas alltmer aktiva arbete för 
att främja försäljningen av ekologiska varor. Marknaden för ekologiska livsmedel har under 
2014 fått ett genombrott vilket, enligt rapporten från Ekoweb (2015) endast är början på en 
fortskridande ökning av ekologisk försäljning. 

I en undersökning gjord av Snabba Svar (2015) visade resultaten nämligen, att för den grupp 
som i dagsläget inte konsumerar ekologiska livsmedel är prisskillnader det viktigaste hindret. 
Trots att prisskillnader verkar vara ett stort hinder visar resultaten av studien att mer än 70 
procent av de tillfrågade i undersökningen kan tänka sig att betala mer för ekologiska 
alternativ. 25 procent tror sig konsumera mer ekologiska livsmedel under de närmsta tre 
månaderna (Snabba Svar 2015). Ekologiskt producerad mat är generellt dyrare än 
konventionella livsmedel (KRAV 2014). Tabell 1 visar prisskillnaderna mellan KRAV-
märkta och konventionella livsmedel per portion, där det framgår att KRAV-märkta livsmedel 
generellt kostar några kronor mer än de livsmedel som inte producerats ekologiskt (KRAV 
2014) 

JÄMFÖRELSETABELL	   	   	   	  

Produkt	   Portion	   	  	  Icke-‐ekologiska	   KRAV-‐märkt	   Prisskillnad	  

Mjölk	   200g	   1,85	  kr	   2,20	  kr	   0,35	  kr	  

Ägg	   70g	   2,95	  kr	   3,87	  kr	   0,92	  kr	  

Nötfärs	   150g	   12,98	  kr	   16,86	  kr	   3,89	  kr	  

Havregryn	   40g	   0,68	  kr	   1,13	  kr	   0,46	  kr	  

Morötter	   70g	   0,90	  kr	   1,19	  kr	   0,28	  kr	  

Potatis	   180g	   2,09	  kr	   3,33	  kr	   1,24	  kr	  

 
Tabell 1 Redovisar prisskillnaderna per portion på icke-ekologiska och kravmärkta 
produkter (KRAV, 2014) 
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1.2 Problemdiskussion 
 
En stor del av tidigare forskning på området har syftat till att identifiera ”Den ekologiska 
konsumenten”, det vill säga den konsument som regelbundet och aktivt konsumerar 
ekologiska livsmedel. Enligt Ekelund (2003) har tillvägagångssättet för att göra detta ofta 
fokuserat på demografiska faktorer, såsom ålder, kön och inkomst. Marknadsrapporten 
framtagen av Ekoweb (2015) visar på stor potential i försäljningen av ekologiska livsmedel 
och att den ökning som skett under 2014 endast är startskottet i utvecklingen, att många 
konsumenter är på god väg att förändra sina inköpsvaror mot att konsumera mer ekologiskt. 
Enligt Ekelund (2003) har begränsad ansträngning inom forskning på området lagts på att 
identifiera konsumenter som kan komma att förändra sitt köpbeteende och därmed befinner 
sig i olika stadier mot att bli en ekologisk konsument. För denna grupp av potentiella 
konsumenter av ekologiska livsmedel är det av stor vikt att förstå vad som krävs för att de ska 
ta steget mot att mer regelbundet välja ekologiska livsmedel framför konventionella livsmedel 
(Ekelund 2003). 

Enligt Shaw Hughner, McDonagh, Prothero, Schultz och Stanton (2007) är ekologiska 
konsumenter varken homogena vad gäller demografiska eller personliga aspekter på grund av 
att uppfattningen kring innebörden av ekologiskt skiljer sig bland konsumenter. Även Fraj 
och Martinez (2006) påpekar i resultaten av sin studie att det är svårt att med hjälp av 
segmentering skapa en profil av den ekologiska konsumenten utifrån enbart demografiska 
variabler, då dessa inte förklarar konsumentens beteende. Fraj och Martinez (2006) 
undersökte istället påverkan av konsumenters personlighet på det ekologiska 
konsumentbeteendet men menar att även de personliga faktorernas relation till köpbeteendet 
är mycket varierande vilket försvårar segmenteringen även utifrån dessa variabler. Lea och 
Worsley (2005) menar i motsats till Fraj och Martinez (2006) att demografiska variabler 
såsom kön, ålder, utbildningsnivå och inkomst faktiskt har påverkan på konsumenters 
ekologiska köpbeteende medan resultaten av en studie av Chen, Lobo och Rajendran (2014) 
visar att det enbart var den demografiska variabeln inkomst som visade sig vara en effektiv 
segmenteringsvariabel.  

Segmentering av marknader är en strategi för företag att identifiera sin målgrupp och grundas 
i att konsumenter, på grund av olika faktorer, förväntas ha olika behov och kräva olika 
marknadsstrategier (Kotler & Armstrong 1999). Enligt Kotler och Armstrong (1999) kan 
bland annat förståelse för konsumenters beteenden, attityder och livsstil ges, vilket avgör på 
vilket sätt företag bör marknadsföra sig till olika konsumenter i olika segment. Enligt Shaw 
Hughner et al. (2007) har ett flertal studier gjorts med syfte att segmentera den ekologiska 
konsumenten utifrån demografiska variabler men utan lyckade resultat. Anledningen menar 
Bartels och van den Berg (2011) är att konsumenter har olika motiv, hinder och preferenser 
som påverkar livsmedelskonsumtionen och att det är av större vikt att utifrån beteende- samt 
livsstilsvariabler segmentera den ekologiska livsmedelsmarknaden. På så sätt menar Bartels 
och van den Berg (2011) att en högre förståelse för konsumenterna uppstår och utifrån detta 
kan möjligtvis tydligare och mer effektiva kommunikationsstrategier utvecklas. 

Det finns olika uppfattningar kring varför ekologiska alternativ är att föredra och kunskap 
samt inställning till ekologiska livsmedel varierar bland konsumenter. Foster och Padel (2005) 
menar att beroende på konsumentens attityd gentemot ekologiska livsmedel varierar dess 
faktiska ekologiska köpbeteende. Enligt Öberseder, Schlegelmilch och Gruber (2011) finns 
det en skillnad mellan konsumenternas attityd och dess faktiska köpbeteende. Detta bekräftas 
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även av Foster och Padel (2005) som hävdar att konsumenter har en positiv attityd gentemot 
ekologiska produkter men endast en liten andel av dem konsumerar ekologiska livsmedel 
regelbundet. Foster och Padel (2005) menar bland annat att priset är en viktig faktor som 
avgör huruvida konsumenten väljer ett ekologiskt alternativ framför ett konventionellt. Även 
ökad kunskap hos konsumenterna vad gäller ekologiska livsmedel skulle resultera i en djupare 
förståelse och övertygelse att konsumera ekologiskt trots att priset på dessa produkter många 
gånger är högre (Foster & Padel 2005). 

Foster och Padel (2005) menar att förutom de konsumenter som alltid konsumerar ekologiska 
livsmedel och de konsumenter som aldrig gör det finns en stor mängd konsumenter som 
handlar ekologiska livsmedel utifrån en mer tillfällig grund. Denna grupp konsumenter menar 
Foster och Padel (2005) saknar kunskap, finansiella resurser och övertygelse kring ekologiska 
livsmedel för att regelbundet välja ekologiska alternativ framför konventionella. Foster och 
Padel (2005) hävdar att livsmedelsbranschen bör uppmärksamma denna omfattande grupp 
konsumenter som sporadiskt konsumerar ekologiska livsmedel. Detta för att tydligare 
kommunicera fördelarna med ekologiska produkter med syfte att på lång sikt övertyga dem 
att handla ekologiska livsmedel regelbundet. Konsumenters kunskap är enligt Yiridoe, Bonti-
Ankomah och Martin (2005) en avgörande faktor som påverkar köpbeteendet. Detta då 
konsumenter utan kunskap om ekologiska livsmedels innebörd inte uppfattar eller kan urskilja 
de positiva attributen hos ekologiska livsmedel som skiljer dem från konventionella. 
Dessutom framhåller Yiridoe, Bonti-Ankomah och Martin (2005) att konsumenter med 
kunskap om att ekologiska livsmedel exempelvis är hälsosammare och är av högre kvalitet, 
uppvisar en mer positiv attityd till ekologiska produkter vilket i sin tur kan påverka 
benägenheten att konsumera. Enligt Mathisson och Schollin (1994) sker konsumtion av 
livsmedel med ett lågt engagemang hos konsumenterna vilket innebär att konsumenter varken 
utvärderar eller jämför livsmedel i någon större utsträckning. Därmed konsumerar de 
livsmedel utifrån ett vanebeteende.  

Enligt de slutsatser som Ekelund (2003) presenterar har fokus i tidigare forskning varit att 
identifiera ”Den ekologiska konsumenten”, det vill säga den grupp konsumenter som redan i 
hög utsträckning konsumerar ekologiska livsmedel. Den grupp konsumenter som Foster och 
Padel (2005) identifierat och som inte konsumerar ekologiska livsmedel regelbundet, utgör en 
stor del av konsumenterna och Foster och Padel (2005) menar att en fördjupad kunskap kring 
denna grupp kan resultera i en markant ökning av konsumenter som regelbundet kan komma 
att konsumera ekologiskt, vilket motiverar den aktuella studiens avgränsning till att studera 
denna grupp. På den svenska marknaden finns det i dagsläget en stor mängd konusmenter 
som är på väg att förändra sina inköpsvanor gällande ekologiska livsmedel (Ekoweb 2014). 
Genom segmentering utifrån livsstilsfaktorer snarare än ur ett demografiskt perspektiv menar 
Ekelund (2003) att en identifiering av konsumenter som befinner sig i olika stadier mot att bli 
en ekologisk konsument möjliggörs. Ökad kunskap bland konsumenterna är en av 
utmaningarna för utvecklingen av den ekologiska livsmedelsmarknaden (Foster & Padel 
2005; Yiridoe, Bonti-Ankomah & Martin 2005). Detta eftersom ökad kunskap leder till en 
större förståelse för skillnaderna mellan konventionella och ekologiska livsmedel vilket visat 
sig ha påverkan på köpbeteendet (Yiridoe, Bonti-Ankomah & Martin 2005). Dessutom menar 
Mathisson och Schollin (1994) att konsumtion av livsmedel ofta sker utifrån ett vanebeteende 
och med lågt engagemang hos konsumenterna vilket även detta är en stor utmaning för 
utvecklingen av marknaden.  
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1.3 Problemformulering 
 
Tidigare forskning har visat på svårigheter med att segmentera den ekologiska 
livsmedelsmarknaden då ekologiska konsumenter varken är homogena i demografiska eller 
personliga aspekter. Forskning gällande den ekologiska livsmedelsmarknaden visar 
motsägelsefulla resultat kring huruvida olika segmenteringsvariabler är effektiva eller inte. 
Det finns en stor och oenhetlig grupp konsumenter som handlar ekologiska livsmedel utifrån 
en mer tillfällig grund och som har stor potential att förändra sina inköpsvanor mot att mer 
regelbundet konsumera ekologiska livsmedel. Det är denna grupp som den aktuella 
undersökningen syftar till att studera och segmentera. Den aktuella undersökningen avser att 
öka förståelsen kring de svårigheter som finns med segmentering av den ekologiska 
livsmedelsmarknaden. Med undersökningen görs ett försök att segmentera den ekologiska 
livsmedelsmarknaden utifrån beteendevariabler, med utgångspunkt att det verkar finnas vissa 
svårigheter med detta.   

1.4 Syfte 
 
Syftet med studien är att fördjupa diskussionen kring komplexiteten med segmentering av den 
ekologiska livsmedelsmarknaden.   

1.5 Forskningsfråga 
 
Vilka är de främsta orsakerna till att det finns svårigheter med att segmentera den ekologiska 
livsmedelsmarknaden? 

1.6 Avgränsning 
 
Studien avgränsas till att enbart studera konsumenter som ibland konsumerar ekologiska 
livsmedel och undersöker därmed inte de konsumenter som alltid eller aldrig konsumerar 
ekologiska livsmedel. Dessutom avgränsas segmenteringen till att enbart utgå från 
beteendevariabler.  

1.7 Disposition 
 
Rapporten inleds med kapitel 1 som är ett introduktionskapitel där problembakgrund och 
problemdiskussion presenterar studiens valda ämne. I slutet av introduktionen förklaras 
studiens syfte och forskningsfråga. I kapitel 2, metodkapitlet, görs en genomgång av 
undersökningens ansats, metod, urval, insamlingsteknik, bearbetning av data och avslutas 
med en kritisk metoddiskussion där studiens kvalitet samt för- och nackdelar diskuteras. 
Därefter följer kapitel 3 där vald teori presenteras och dessutom redovisas en 
litteraturgenomgång av tidigare forskning på området. Kapitel 4 består av en genomgång av 
empirin från de genomförda undersökningarna och presenterar dess resultat. I kapitel 5 
analyseras sedan resultaten som presenterades i empirikapitlet med hjälp av teori och tidigare 
forskning. Analyskapitlet ligger till grund för det avslutande kapitlet där studiens slutsatser 
och förslag på fortsatt forskning presenteras, kapitel 6. 



6 
 
 

2. Metod  
 
I följande kapitel redovisas undersökningens forskningsansats och valda forskningsmetoder. 
Dessutom presenteras tillvägagångssättet för urval av respondenter och insamling av data 
samt en genomgång av hur det insamlade datamaterialet bearbetats. Kapitlet avslutas med en 
kritisk metoddiskussion där studiens trovärdighet samt för- och nackdelar diskuteras. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Syftet med studien har varit att fördjupa diskussionen kring komplexiteten med segmentering 
av marknaden för ekologisk livsmedelskonsumtion.  Resultaten av den aktuella studien har 
genom en identifiering av konsumenter som tillfälligt konsumerar ekologiska livsmedel, ökat 
förståelsen för vad det är som orsakar eventuella svårigheter att segmentera denna marknad. 
Utifrån syftet och forskningsfrågorna har studien ett hermeneutiskt perspektiv då tolkning har 
skett utifrån den information och de resultat som undersökningen har genererat (Bryman & 
Bell 2013). Hermeneutiken ses av många som en generell formulering av interpretativismen, 
även kallat tolkningsperspektivet. Tolkningsperspektivet är ett vanligt förhållningssätt inom 
kvalitativ forskning och då den aktuella studien syftat till att öka förståelsen för eventuella 
svårigheter med att segmentera den ekologiska livsmedelsmarknaden, är ett tolkande synsätt 
tillämpligt (Bryman & Bell 2013). Dessutom har studien utgått från tidigare forskning med 
syfte att identifiera olika tänkbara attityder och motiv som kan finnas. 

Med ett tolkande synsätt beskrivs först och främst hur medlemmarna i en social grupp 
uppfattar den omgivning de lever i (Bryman & Bell 2013).  I den här studien presenterades 
detta i resultaten av studiens enkätundersökning. Därefter sattes tolkningarna in i en 
samhällsvetenskaplig referensram och slutligen tolkades resultaten från den aktuella studien 
med hänsyn till teori och tidigare forskning på området (Bryman & Bell 2013). Studien som 
följer är kvalitativ och resultaten från empirin har tolkats och därmed syftat till att generera en 
ökad förståelse för studiens valda fenomen. 

2.2 Forskningsansats 
 
Enligt Patel och Davidsson (2003) finns det tre olika synsätt för vetenskaplig forskning; 
induktion, deduktion och abduktion. Den aktuella studien har syftat till att öka förståelsen 
kring komplexiteten i att segmentera den ekologiska livsmedelsmarknaden. Studiens resultat 
har därmed ämnat att ge underlag för att dra slutsatser utifrån empiriska observationer, vilket 
är ett utmärkande drag för induktiv forskning (Bryman & Bell 2013). Undersökningen har 
även vissa drag från den deduktiva forskningen, vilket framkommit i presentationen av den 
teori och tidigare forskning som undersökningen byggt på. De resultat som undersökningen 
genererat har tolkats med den teori som lyfts fram och enkätundersökningen har utformats 
utifrån tidigare forskning på området. Därmed har studien en abduktiv ansats, vilket enligt 
Patel och Davidsson (2003) innebär en kombination av induktion och deduktion där det 
induktiva synsättet används initialt för att utifrån tidigare forskning formulera hypoteser och 
ge underlag för undersökningen. Den deduktiva delen i undersökningen har skett när de valda 
teorierna användes för att tolka de empiriska observationerna. Alvesson och Sköldberg (1994) 
presenterar den abduktiva ansatsen som en modell för forskning och menar att abduktionen 
innebär att ett enskilt fall tolkas med ett hypotetiskt övergripande mönster som förklarar det 
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valda fallet. Den abduktiva processen kännetecknas av att det empiriska området successivt 
utvecklas samtidigt som teorin justeras under processens gång och utgår likt induktionen från 
empirisk fakta samtidigt som den likt deduktionen utgår från teori (Alvesson & Sköldberg 
1994). I den aktuella studien har en växelverkande process skett mellan induktion och 
deduktion, vilket har gjort att studiens teori har kunnat anpassas allteftersom processen 
fortlöpt och ny information tillkommit (Alvesson och Sköldberg 1994). Detta skedde 
exempelvis när den genomförda enkätundersökningen visade resultat som krävde att 
undersökningen kompletterades med ny teori och tidigare forskning. Eftersom insamlingen av 
data endast skett vid ett tillfälle och genom en enkätundersökning har studien en 
tvärsnittsdesign (Bryman & Bell 2013). 

2.3 Forskningsmetod 
 
Forskningsansatsen i den aktuella studien har en kvalitativ karaktär, då syftet varit att tolka 
resultaten från empirin och öka förståelsen kring segmentering av konsumenter på den 
ekologiska livsmedelsmarknaden. Detta snarare än att kvantifiera datamaterial från enkäter 
vilket är typiskt för kvantitativ forskning (Bryman & Bell 2013). Forskningsmetoden för att 
samla in data till den aktuella undersökningen har skett med hjälp av en kvantitativ metod, då 
insamlingen genomförts med en enkätundersökning. Resultaten av enkätundersökningen har 
legat till grund för tolkning och använts för att öka förståelsen för fenomenet. 

Forskningsmetoden har genomförts med en genomgång av tidigare forskning för att förstå 
fenomenet, dess bakgrund och vilka studier som tidigare gjorts på området. Dessutom har 
tillämpliga teorier studerats som i ett senare avsnitt legat till grund för analysen av empirin. 
Undersökningen har en abduktiv ansats, vilket gör att allteftersom litteratur och tidigare 
forskning på området studerats och analyserats har nya perspektiv getts åt undersökningen 
(Alvesson & Sköldberg 1994). 

2.4 Insamlingsteknik 
 
För att försöka förklara syftet med den aktuella studien har en enkätundersökning genomförts. 
Dessutom har en genomgång av tidigare forskning på området gjorts, för att ingå i studiens 
teoretiska referensram. Vetenskapliga artiklar som berört ämnet har sökts fram via databasen 
Summon som funnits tillgänglig på Högskolan i Borås. De sökord som användes var främst; 
organic food, segmentation, organic food consumer. De artiklar som hittades via sökningarna 
och som var relevanta för studien genererade ytterligare vetenskapliga artiklar via sina 
källhänvisningar.  

Enkätundersökningen har utförts med hjälp av en webbenkät som skickats ut via E-mail och 
delats i forskarnas respektive nätverk på Facebook. Enkätundersökningen har utformats 
utifrån den tidigare forskning som studerats och som gett en grundläggande bild av 
exempelvis tänkbara motiv och hinder som finns bland konsumenter när det kommer till 
ekologisk livsmedelskonsumtion. Enkätundersökningen har haft som mål att ge en förklaring 
till konsumenters motiv, hinder, kunskap, engagemang samt attityd och hur det hänger 
samman med konsumtion av ekologiska livsmedel. Detta för att söka klarhet i eventuella 
svårigheter med segmentering av den ekologiska livsmedelsmarknaden utifrån dessa 
variabler. Frågorna i enkätundersökningen har undersökt respondenternas främsta motiv och 
hinder till att konsumera ekologiska livsmedel samt hur viktigt de anser att det är att 
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konsumera ekologiskt. Frågorna i enkätundersökningen har även utformats för att ta reda på 
respondenternas kunskap gällande ekologisk produktion, deras preferenser vid 
livsmedelskonsumtion, samt hur vanebeteende kan påverka livsmedelskonsumtionen.  

Enkätundersökningen inleddes med en kort introduktion av vilka författarna är, studiens syfte 
samt etiska aspekter så som att respondenterna genom hela undersökningen är anonyma. 
Enkäten bestod av totalt 22 frågor. De inledande frågorna syftade till ta reda på respondentens 
kön samt i vilket åldersspann respondenten befann sig i. Som tidigare nämnt inkluderar den 
aktuella studien inte någon analys av demografiska variabler, men respondenternas kön och 
ålder ger en bild av urvalet och kan bidra till att förklara resultaten. Den tredje frågan i 
enkäten syftade till att dela in respondenterna i tre kategorier utifrån frekvens gällande 
ekologisk livsmedelskonsumtion; de som alltid, ibland eller aldrig väljer ett ekologiskt 
alternativ framför ett konventionellt alternativ. Respondenternas svar på denna fråga är en 
viktig del i enkäten då undersökningen enbart analyserar gruppen som svarat ”Ibland”.   

Följande fråga, fråga tre i enkätundersökningen, undersökte huruvida respondenten visste vad 
ekologisk produktion innebar vilket följdes upp i fråga 22 där påståenden kring ekologisk 
produktion presenterades och där respondenten uppmanades att markera de påståenden som 
var sanna. Syftet med uppdelningen av frågorna var att undersöka huruvida respondenten 
innehar den kunskap hen eventuellt hävdade i fråga fyra. Därmed ges en uppfattning om 
eventuella skillnader i respondentens subjektiva (upplevda) respektive objektiva (faktiska) 
kunskap. Medvetet fördelades dessa frågor tidigt respektive sent i enkäten, för att se 
respondentens subjektiva kunskap i ekologisk produktion jämfört med den objektiva.  

Frågorna fem och sex i enkätundersökningen tog, genom en skala mellan ett och fem, reda på 
respondenternas inställning till och hur viktigt de anser att det är att konsumera ekologiska 
livsmedel. En viktig aspekt att undersöka då tidigare forskning visar att den generella 
attityden till ekologiska livsmedel är positiv men sällan återspeglas i köpbeteendet. Frågorna 
sju och åtta syftade till att undersöka vilket det främsta motivet respektive hindret är bland 
respondenterna till att handla eller inte handla ekologiska livsmedel. Motiven som gavs som 
alternativ i enkäten grundar sig på de främsta motiv som tidigare forskning presenterat vad 
gäller ekologisk och icke-ekologisk konsumtion. Den nionde frågan riktade sig till de 
respondenter som svarade ”Aldrig” och ”Ibland” i fråga tre och undersöker vad som skulle 
kunna få respondenten att handla mer ekologiska livsmedel än vad hen gör idag. De olika 
alternativ som respondenten fick välja mellan var faktorer som tidigare forskning visat gynnar 
konsumtion av ekologiska livsmedel. Då tidigare forskning redan påvisat att dessa faktorer är 
de absolut främsta ger enkäten respondenten möjlighet att enbart välja ett alternativ i frågan. 

I den tionde frågan fick respondenten markera det alternativ som hen anser passar bäst in på 
sig själv vid livsmedelskonsumtion. Meningen med den här frågan var att undersöka huruvida 
respondenten konsumerar livsmedel med ett lågt eller högt engagemang samt om 
respondenten kan påverkas på plats i butiken. 

Frågorna 11 till och med 19 innehöll olika påståenden som respondenten ombads att svara 
”Ja” eller ”Nej” på. Påståendena syftade till att undersöka eventuella attityd- och beteendegap 
gällande respondenternas livsstil och åsikter. För varje påstående som berörde respondentens 
attityd fick de besvara ett påstående som berörde deras beteende inom samma område. Ett 
exempel är påstående 13 och påstående 18; ”13. Stämmer följande påstående in på dig: Jag 
anser att det är viktigt att värna om miljön”, ”18. Stämmer följande påstående in på dig: Jag 
gör vardagliga saker för miljön. Ex källsorterar/cyklar till jobbet”. 
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Slutligen i enkätundersökningen fick respondenten i fråga 21, besvara om hen tror sig handla 
mer ekologiska livsmedel under det närmaste året jämfört med idag. Denna fråga ställdes för 
att undersöka hur framtiden för ekologiska livsmedel kan se ut. Den avslutande frågan som 
avrundade enkäten var utformad på följande sätt där respondenten fick svara ”Ja”, ”Nej” eller 
”Vet ej”: ”Skulle du välja ett ekologiskt alternativ framför ett icke-ekologiskt alternativ om du 
hade kunskap om att det ekologiska livsmedlet du tänker köpa INTE är behandlat med ämnen 
som misstänks vara cancerogent, hormonstörande, reproduktonsstörande och som inte går att 
ta bort”. Frågan syftade till att visa eventuella tendenser på hur ökad kunskap bland 
konsumenterna gällande innebörden av ekologisk produktion kan påverka köpbeteendet. 

2.5 Urval 
 
Enkätstudien som genomförts tillämpade ett icke-sannolikhetsurval av respondenter vilket 
enligt Bryman och Bell (2013) innebär att samtliga undersökta enheter inte haft samma 
möjlighet att delta i undersökningen. Vid genomförandet av ett icke-sannolikhetsurval menar 
Bryman och Bell (2013) att det är av stor vikt att forskarna är medvetna om begränsningarna 
att dra generella slutsatser då det är omöjligt att veta vilken population respondenterna är 
representativa för, vilket diskuteras närmre i metoddiskussionen nedan. Totalt besvarades 
enkätundersökningen av 198 respondenter. Urvalet av respondenter i enkätundersökningen 
har bestått av de som tagit del av enkäten då den delats via Facebook och E-mail. Ur ett 
bekvämlighetsurval likt detta tillkommer begränsningar med enkätundersökningen vilket 
diskuteras under avsnittet gällande studiens pålitlighet i den kommande metodreflektionen. 
Då den aktuella studien avgränsats till att enbart studera beteendevariabler har inga krav 
funnits på att enkätstudien skulle nå ut till en viss målgrupp grundat på demografiska 
variabler.  Samtliga konsumenter av livsmedel har varit intressanta för enkätstudien och 
därför har respondenternas ålder, kön, inkomst samt liknande demografiska variabler inte haft 
någon betydelse för urvalet i enkätundersökningen.  

2.6 Bearbetning och analys av datamaterialet 
 
Det insamlade empiriska materialet från enkätundersökningen har behandlats i 
statistikprogrammet SPSS. Eftersom enkätundersökningen inte syftat till att kvantifiera 
resultatet har inga statistiska analyser gjorts. SPSS har använts för att ta fram deskriptiv 
statistik i form av olika diagram. Detta för att ge en tydlig bild av enkätundersökningens 
resultat. Med hjälp av SPSS har även jämförande diagram tagits fram för att kunna jämföra 
svar i olika frågor samt tydligt se hur olika svar fördelats i olika grupper.  

2.7 Kritisk metoddiskussion och studiens trovärdighet 
 
Metoddiskussionen syftar till att ge en bild av kvaliteten i den aktuella undersökningen där 
studiens trovärdighet samt för- och nackdelar med vald metod diskuteras. För att kunna svara 
på undersökningens syfte om att fördjupa komplexiteten kring segmentering av den 
ekologiska livsmedelsmarknaden krävdes en stor mängd svar från respondenter. Detta för att 
ge en omfattande bild över respondenternas olika preferenser, attityder och beteenden. Att 
använda sig av en kvalitativ forskningsmetod likt fokusgrupper eller kvalitativa intervjuer 
hade inte genererat en lika bred bild och hade även ökat risken för att respondentens svar 
påverkats av omgivningen. Detta är något som undvikits med den valda metoden. Studien 
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hade dock kunnat fördjupas med hjälp av exempelvis kompletterande kvalitativa intervjuer, 
vilket möjligen hade resulterat i en djupare förståelse för de resultat som enkäten genererade.  

Inom kvantitativ forskning utgör validitet och reliabilitet två viktiga kriterier för att mäta en 
studies kvalitet (Bryman & Bell 2013). Enligt Bryman och Bell (2013) ställer sig många 
forskare kritiska till att mäta extern reliabilitet i en kvalitativ studie, då den externa 
reliabiliteten syftar till att förklara hur väl studien går att replikera. I en kvalitativ studie är en 
exakt upprepning i de allra flesta fall svår att uppnå eftersom den sociala miljö och de sociala 
betingelser som ingår i studien är i ständig förändring (Bryman & Bell 2013). På grund av 
detta utgår metoddiskussionen från fyra andra begrepp för att mäta dess kvalitet; 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse. Dessa fyra begrepp syftar till att 
utvärdera en kvalitativ studies trovärdighet och varje begrepp har en motsvarighet i de typiska 
begreppen för kvantitativ forskning, det vill säga validitet och reliabilitet (Bryman & Bell 
2013).  

2.7.1 Tillförlitlighet 
 
Tillförlitlighet i en kvalitativ studie innebär att forskaren säkerställt att hen uppfattat den 
undersökta verkligheten på rätt sätt, att observationer och slutsatser hänger väl ihop. 
Exempelvis kan tillförlitligheten stärkas genom att forskaren återberättar sin uppfattning för 
respondenten som i sin tur får bekräfta att respondenten uppfattat det korrekt. För att försöka 
öka tillförlitligheten i den aktuella studien har tydliga överensstämmelser mellan 
observationer och teori gjorts. Studiens slutsatser har sedan utformats utifrån de resultat som 
enkätundersökningen genererat, vilket resulterat i att observationer och slutsatser har ett 
samband. Denna åtgärd har haft som ambition att bidra till en högre tillförlitlighet i studien.  

2.7.2 Överförbarhet 
 
Överförbarhet mäter i vilken utsträckning en kvalitativ studie kan generaliseras till en större 
population och är motsvarigheten till det kvantitativa begreppet extern validitet (Bryman & 
Bell 2013). Eftersom kvalitativa studier till skillnad från kvantitativa syftar till att nå ett djup 
snarare än en bredd inom ett visst område är generaliserbarhet en stor svårighet. Eftersom 
undersökningen genomförts med en enkätundersökning för att skapa förståelse ges en viss 
bredd åt resultaten, men inte tillräckligt för att kunna generalisera resultaten till andra sociala 
miljöer och situationer. För att försöka förbättra överförbarheten i studien har metodkapitlet 
genomarbetats grundligt för att ge tydliga redogörelser för tillvägagångssättet i den aktuella 
studien. De tydliga beskrivningarna har syftat till att ge underlag och material åt kommande 
forskare att själva utvärdera i vilken utsträckning resultaten från studien är överförbara till 
andra miljöer och sammanhang (Bryman & Bell 2013). 

2.7.3 Pålitlighet 
 
Vad gäller den aktuella studiens pålitlighet, vilket utvärderar i hur hög utsträckning liknande 
resultat skulle genereras ur studien om den genomfördes vid ett annat tillfälle, finns det vissa 
svagheter som återfinns i urvalsprocessen. Urvalet av respondenter har som nämnt tidigare 
skett med ett bekvämlighetsurval där enkätundersökningen delats ut via de aktuella forskarnas 
respektive kontaktnätverk på Facebook och E-maillistor. Studien har inte haft som syfte att 
undersöka respondenternas demografiska tillhörighet, så som ålder, kön eller inkomst. 
Däremot är detta något som måste beaktas i utvärderingen av undersökningens kvalitet. Detta 
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då de aktuella forskarnas ålder men även livsstil och preferenser gör att de har ett nätverk och 
en kontaktyta som påverkar vilka respondenterna i undersökningen är. I det fall 
undersökningen gjorts med liknande bekvämlighetsurval av andra forskare med annat 
nätverk, hade resultaten med sannolikhet sett annorlunda ut. För att öka pålitligheten i studien 
har enkätundersökningen tagit reda på respondenternas kön och ålder för att ge en uppfattning 
om hur den demografiska fördelningen ser ut. Förutom svagheterna i respondenturvalet bör 
det även tas hänsyn till respondenternas svar på vissa frågor i enkätundersökningen. Vad 
gäller ekologisk livsmedelskonsumtion finns det eventuellt en önskan bland många 
konsumenter att se sig själva som ekologiska konsumenter. Detta kan påverka de resultat som 
enkätundersökningen genererat. I enkätundersökningen har respondenterna besvarat hur ofta 
de handlar ekologiska livsmedel. För den här frågan fanns det en risk att vissa respondenter 
svarade ”Alltid” för att det är ett önskvärt beteende hos dem själva eller hos samhället, vilket 
bör tas i beaktning i slutsatserna av den aktuella studien. Liknande dilemma var det för de 
respondenter som ”Aldrig” konsumerar ekologiska livsmedel, men som möjligtvis valde att 
svara att de ”Ibland” gör det. Dock ger enkätundersökningar jämfört med intervjuer, 
respondenten ett distanserat förhållningssätt och risken att respondenten påverkas av 
intervjuaren minskar.  I enkätundersökningen har en bild av respondenternas subjektiva 
uppfattning av deras ekologiska konsumtion getts vilket därmed inte nödvändigtvis speglat 
verkligheten. Enkätundersökningen utformades med syfte att undersöka hur väl 
respondenternas attityd hängde samman med deras beteende, ment det var endast 
respondentens uppfattning av verkligheten som fångades. 

2.7.4 Bekräftelse 
 
Vad gäller bekräftelse eller konfirmering i studien, som berör forskarnas objektivitet, har 
personliga värderingar, erfarenheter och kunskaper i möjligaste mån åsidosatts för att uppnå 
ett så objektivt perspektiv som möjligt. Bryman och Bell (2013) menar att det är svårt att 
uppnå fullständig objektivitet inom kvalitativ forskning eftersom forskaren många gånger är 
en del av undersökningen. I den aktuella studien har en enkätundersökning genomförts vilket 
har förenklat bekräftelsen i resultaten eftersom respondenterna inte kunnat påverkas av 
forskarnas personliga värderingar eller åsikter.  

2.8 Källkritik 
 
Den aktuella undersökningen har genomförts på den svenska livsmedelsmarknaden och med 
svenska respondenter. Den teori och den tidigare forskning som används för att tolka och 
analysera de empiriska resultaten är dock till största del utländsk. Detta bör tas i beaktning av 
läsaren då tidigare forskning som presenterats eventuellt kan skilja sig från det empiriska 
materialet på grund av geografiska skillnader. Den aktuella studien presenterar det aktuella 
och nutida tillståndet på den ekologiska livsmedelsmarknaden. Dock bör det uppmärksammas 
att en del av den tidigare forskning som använts inte är lika aktuell. Flera av de använda 
vetenskapliga artiklarna är publicerade i början av 2000-talet. Dessutom finns det en svaghet i 
teorikapitlet där vissa av källorna är böcker vilket bör beaktas, då innehållet i böckerna kan ha 
påverkats av författarnas egna åsikter. I teorikapitlet när segmenteringsteori presenteras utgår 
teorin enbart från Kotler och Armstrong (1999) vilket också bör uppmärksammas, då inga 
andra forskare eller författares åsikter angående segmentering tas i beaktning.  
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3. Teori  
 
I teorikapitlet beskrivs den teori som ska användas för att tolka och förstå de empiriska 
resultaten av den aktuella studien. Därefter följer en litteraturgenomgång som sammanfattar 
tidigare forskning på området för ekologisk livsmedelskonsumtion, där olika motiv samt 
hinder som finns bland konsumenter beskrivs. Dessutom presenteras vad konsumenters 
attityd, kunskap och engagemang har visat sig betyda för konsumtion av ekologiska livsmedel. 

3.1 Teoretisk referensram 

3.1.1 Adaptionsmodellen 
 
Adaptionsmodellen syftar till att beskriva olika steg i hur konsumenter anpassar sig till 
ekologiska märkningar och hur de slutligen börjar konsumera dem. (Thøgersen, Haugaard & 
Olesen 2010). Enligt Thøgersen, Haugaard och Olesen (2010) finns det en process som 
konsumenter går igenom innan de börjar konsumera ekologiskt och hur detta går till påverkas 
av olika faktorer. Det första steget i processen är exponering. Här exponeras konsumenten för 
den ekologiska märkningen på produkten genom exempelvis förpackning, skyltning eller 
annat erbjudande. För att exponeringen ska leda till ett förändrat köpbeteende menar 
Thøgersen, Haugaard och Olesen (2010) att det krävs att konsumenten har en uppfattning av 
den ekologiska märkningen, vilket är det andra steget i processen; perception. Uppfattningen 
kan vara både medveten och undermedveten men enligt Thøgersen, Haugaard och Olesen 
(2010) ger en medveten perception hos konsumenten en större chans till förståelse för den 
ekologiska märkningen och erbjudandet, som är det tredje steget i processen. Efter att 
konsumenten skapat sig en förståelse för erbjudandet bestämmer sig konsumenten för 
huruvida hen är positivt eller negativt inställd till det. En positiv inställning till erbjudandet 
ökar möjligheterna för att konsumenten beslutar sig för att köpa produkten och därmed gå 
vidare mot det femte steget i processen att anpassa sig till att konsumera ekologiskt 
(Thøgersen, Haugaard & Olesen 2010). Det femte steget handlar om tillvänjning av 
ekologiska livsmedel och innebär att konsumenten köper produkten vilket förhoppningsvis 
leder till det sista steget i processen som är fortsatt tillvänjning, att konsumenten regelbundet 
konsumerar ekologiska livsmedel (Thøgersen, Haugaard & Olesen 2010).  

Thøgersen, Haugaard och Olesen (2010) menar att konsumenten när som helst under 
processen kan avsluta tillvänjningen av ekologiska livsmedel, det vill säga att trots att 
konsumenten passerat flera steg i processen är det inte självklart att hen fullföljer och når det 
sista steget. Dessutom varierar tidsaspekten för processen beroende på konsument. Som 
nämnt tidigare beskriver Thøgersen, Haugaard och Olesen (2010) olika faktorer som påverkar 
konsumentens tillvänjning i Adaptionsmodellen. Dessa faktorer är produktrelaterade faktorer, 
omgivningsfaktorer samt personliga faktorer. De produktrelaterade faktorerna innefattar hur 
tydligt budskapet kommuniceras, hur det urskiljer sig från de konventionella livsmedlen samt 
hur trovärdig konsumenten uppfattar den ekologiska märkningen. Enligt Thøgersen, 
Haugaard och Olesen (2010) ökar möjligheterna till köp och tillvänjning ju högre förtroende 
konsumenten har för produkten. De omgivningsfaktorer som påverkar konsumentens 
benägenhet till tillvänjning enligt modellen är utformning av kampanjer som marknadsför 
produkten samt ökar kunskap och kännedom hos konsumenten gällande den ekologiska 
märkningen. Dessutom menar Thøgersen, Haugaard och Olesen (2010) att viktiga faktorer 
som påverkar konsumenten är samhällets normer och huruvida de stödjer eller motarbetar ett 
beslut att konsumera den ekologiska varan. Även information som bekräftar att andra 
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konsumenter köpt varan tidigare påverkar konsumenten i hens beslut. De personliga 
faktorerna som påverkar beror på konsumentens kunskap om ekologiska livsmedel vilket 
enligt Thøgersen, Haugaard och Olesen (2010) påverkar konsumentens benägenhet och 
ansträngning att urskilja samt leta upp ekologiska alternativ i livsmedelsbutiken. 
 
3.1.2 Segmenteringsteori 
 
Att dela in marknaden i så kallade segment är en förutsättning för företag att identifiera och 
nå ut till sin målgrupp, det vill säga den grupp konsumenter som anses mest lönsam för det 
egna företaget (Kotler & Armstrong 1999). Enligt Kotler och Armstrong (1999) är 
marknadssegmentering en strategi för att identifiera sin målgrupp och innebär en indelning av 
marknaden i grupper av konsumenter som antas ha olika behov, egenskaper och beteenden 
som kan kräva olika marknadsstrategier. Marknadsföring är kostsamt och att kommunicera till 
hela marknaden och nå ut till konsumenter som inte berörs av produkten är slöseri av resurser. 
Dessutom är det för många företag inte heller ett alternativ att marknadsföra på individnivå. 
Enligt Kotler och Armstrong (1999) finns det flera sätt att segmentera en marknad och därför 
görs en indelning i olika variabler; geografiska, demografiska, psykografiska och 
beteendevariabler. De geografiska variablerna innebär att marknaden delas in utifrån länder, 
regioner, städer eller utifrån andra geografiska platser. Den demografiska indelningen 
innefattar konsumenternas ålder, kön, familjesituation, inkomst, yrke, generation samt 
nationalitet. Psykografisk segmentering sker utifrån konsumenternas sociala klass, livsstil 
samt utifrån personliga egenskaper. Utifrån beteendevariabler delas konsumenterna in i 
segment utifrån kunskap, attityder och kan också innebära konsumenters användning samt 
gensvar på olika produkter och marknadsföring (Kotler & Armstrong 1999). Nedan beskrivs 
mer noggrant innebörden av de olika segmenteringsgrunderna utifrån Kotler och Armstrongs 
(1999) segmenteringsteori. 

3.1.3 Demografisk segmentering 
 
Den demografiska segmenteringen är den mest populära variabeln att utgå från vid en 
marknadssegmentering på grund av att konsumenters behov och användning av olika 
produkter ofta har en nära koppling till demografiska variabler (Kotler & Armstrong 1999). 
Dessutom menar Kotler och Armstrong (1999) att de demografiska variablerna är enklare att 
mäta jämfört med de flesta andra variabler. Ålder, kön och inkomst är de vanligaste 
demografiska variablerna som används för att segmentera marknaden eftersom behov och 
efterfrågan bland konsumerar varierar beroende på dessa variabler (Kotler & Armstrong 
1999). 

3.1.4 Psykografisk segmentering 
 
Den psykografiska segmenteringen delar in konsumenter i olika segment beroende på social 
klasstillhörighet, livsstil samt personliga egenskaper och Kotler och Armstrong (1999) menar 
att för individer inom samma demografiska segment kan stora psykografiska variationer 
förekomma. Utifrån konsumenters livsstil kan marknadsförare anpassa sin 
marknadsföringsstrategi på så sätt att den tilltalar konsumentens livsstilspreferenser. 
Dessutom kan en psykografisk segmentering ske utifrån konsumenters personlighet och 
personliga egenskaper (Kotler & Armstrong 1999). 
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3.1.5 Beteendesegmentering 
 
Segmentering av marknader som görs utifrån konsumenters beteende baseras på kunskap och 
attityder och enligt Kotler och Armstrong (1999) är det en generell uppfattning bland 
marknadsförare att beteendevariabler är en god startpunkt för att segmentera marknader. Inom 
beteendesegmenteringen finns det, menar Kotler och Armstrong (1999), olika utgångspunkter 
för att gruppera marknaden.  

Ett tillvägagångssätt för att segmentera konsumenter utifrån beteendevariabler är utifrån de 
fördelar konsumenter söker i en produkt (Kotler & Armstrong 1999). Utifrån denna variabel 
skapas en förståelse för vilket värde konsumenten uppskattar i en specifik vara och därmed en 
förståelse för varför och utifrån vilka motiv konsumenten köper varan. Enligt Kotler och 
Armstrong (1999) kan information om fördelarna som konsumenter söker ge inblick i 
lojalitetsmönster hos konsumenterna. Denna information kan vara till hjälp vid företags 
utformning av erbjudanden som tilltalar de lojala kunderna samt att förstå eventuella 
svagheter i sin marknadsföring eller produkt genom att studera de konsumenter som inte är 
lojala. 

En annan variabel som ofta används vid beteendesegmentering är utifrån vart konsumenten 
befinner sig i köpprocessen (Kotler & Armstrong 1999). Här tar segmenteringen hänsyn till 
konsumenters medvetenhet och kännedom om produkten samt konsumentens gillande, 
preferenser och övertygelse till köp. Kotler och Armstrong (1999) framhåller att vissa 
konsumenter är omedvetna om produktens existens, vissa är medvetna, informerade, 
intresserade, önskar produkten och vissa tänker faktiskt köpa produkten. Det är av stor vikt 
för företag att förstå vart i köpprocessen olika konsumenter befinner sig för att anpassa sin 
marknadsföring så att den passar för det stadie konsumenten befinner sig i (Kotler & 
Armstrong 1999). En annan viktig variabel som kan användas vid beteendesegmentering är 
enligt Kotler och Armstrong (1999) konsumenters attityd gentemot en produkt. Företag kan 
välja att segmentera marknaden baserat attityder och huruvida konsumenter har en 
entusiastiskt, positiv, likgiltig eller negativ inställning till produkten, vilket ger företaget en 
bred bild av marknaden och dess segment (Kotler & Armstrong 1999).  

3.2 Litteraturgenomgång 

3.2.1 Den ekologiska produkten 
 
Ekologiska livsmedel definieras utifrån EU:s regelverk för ekologiska produkter och 
ekologisk produktion (Livsmedelsverket 2015). För att livsmedel ska få märkas som 
ekologiska krävs det att de innehåller minst 95 procent ekologiska ingredienser och att 
samtliga steg i tillverkningsprocessen har kontrollerats av kontrollmyndigheter och/eller 
kontrollorgan (Livsmedelsverket 2015). Det är EU som står bakom den ekologiska 
märkningen och de krav som ställs är exempelvis att inga kemiska bekämpningsmedel eller 
konstgödsel får användas i produktionen samt att läkemedel till djur, såsom antibiotika ska 
användas i så liten grad som möjligt (Livsmedelsverket 2015). 

En av de mest kända svenska ekologiska märkningarna av livsmedel är KRAV-märkningen. 
KRAV-produkter är ekologiska i enlighet med EU:s regelverk men har ytterligare kriterier 
vad gäller djurhållning, exempelvis ytterligare krav på sommarbete för grisar och nötdjur 
(KRAV 2013). 
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3.2.2 Den ekologiska konsumenten 
 
Som nämnt i introduktionskapitlet har tidigare forskning kring ekologiska livsmedel fokuserat 
på att identifiera den ekologiska konsumenten, det vill säga att urskilja den grupp 
konsumenter som regelbundet konsumerar ekologiska livsmedel. Nedan sammanställs den 
forskning på området som haft som syfte att göra just detta och den ekologiska konsumenten 
urskiljs med hjälp av såväl demografiska faktorer som livsstils- och personlighetsfaktorer. 

Gällande demografiska faktorer visar resultaten av Tsakirdous, Boutsouki, Zotos och Mattas 
(2008) undersökning att högutbildade konsumenter tenderar ha en mer positiv attityd till 
ekologiska livsmedel jämfört med konsumenter med lägre eller ingen utbildning. 
Konsumenter med högre utbildning visade sig även vara mer benägna att konsumera 
ekologiskt (Tsakirdou et al. 2008). Enligt Magnusson, Arvola, Koivisto, Åberg och Sjöden 
(2001) är den ekologiska konsumenten ofta en kvinna och konsumenter med högre inkomst 
tenderar att mer regelbunden konsumera ekologiska livsmedel.  

Enligt Tsakiridou et al. (2008) har yngre konsumenter en mer positiv attityd gentemot att 
konsumera ekologiska livsmedel och de yngre konsumenterna är även villiga att betala ett 
högre pris för ekologiska livsmedel än äldre konsumenter. Den ekologiska konsumenten 
kännetecknas av att ha stor kunskap inom området hälsa och näringslära och är mån om sitt 
välbefinnande och sin hälsa (Tsakirdou et al. 2008)  

Enligt Tsakirdou et al. (2008) är de främsta motiven för ekologisk konsumtion bland 
konsumenter hälsa, miljö, djurhållning, förhöjd smak samt högre kvalitet. De olika motiven 
kan delas in i altruistiska respektive egoistiska motiv. Till de egoistiska motiven hör hälsa, 
förhöjd smak och högre kvalitet vilket har en direkt påverkan på konsumenten. De altruistiska 
motiven är motiv där miljö och djurhållning räknas in och har inte en direkt påverkan på 
konsumenten (Tsakirdou et al. 2008). Motivet hos hälsomedvetna konsumenter att handla 
ekologiska livsmedel är enligt Magnusson et al. (2001) tydligt relaterade till upplevda 
hälsofördelar. Ur hälsosynpunkt finns det enligt Magnusson et al. (2008) två orsaker till 
varför konsumenter väljer ekologiska livsmedel framför konventionella. Den ena anledningen 
grundar sig i rädsla för sjukdomar och den andra för att undvika allergier sammankopplade 
med kost och livsmedel. Oron över gifter i de konventionella livsmedlen är också en viktig 
orsak till att konsumenter väljer ekologiskt (Davies, Titterington & Cochrane 1995). Ett annat 
viktigt motiv till varför konsumenter väljer ekologiska livsmedel är ur miljöaspekt och med 
hänsyn till djurhållning. Enligt Fotopoulos och Krystallis (2002) är konsumenter med dessa 
motiv mer frekventa i sin ekologiska konsumtion än de som motiveras att konsumera 
ekologiskt av hälsoaspekten och förklarar detta med att politiska åsikter ofta styr beslut i 
större utsträckning. Magnusson et al, (2001) menar att uppfattningen av att ekologiska 
produkter är bättre vad gäller smak jämfört med konventionella livsmedel är ett starkt motiv 
inom samtliga åldersgrupper att konsumera ekologiskt. Uppfattningen bland konsumenter att 
ekologiska livsmedel har förhöjd smak grundar sig enligt Fotopoulos och Krystallis (2002) i 
det faktum att ekologiska livsmedel är fria från bekämpningsmedel och kemikalier. 

3.2.3 Den icke-ekologiska konsumenten 
 
Den grupp konsumenter som väljer konventionella livsmedel framför ekologiska är enligt 
Tsakirdou et al (2008) ofta en person med en lägre inkomst och utbildningsnivå. Konsumenter 
i den här gruppen visar stor osäkerhet inför innebörden av olika ekologiska märkningar 
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(Tsakirdou et al. 2008). Enligt Foster och Padel (2005) har konsumenter som inte konsumerar 
ekologiska livsmedel en uppfattning om att priset på dessa varor är högt och de har oftast 
ingen förståelse för varför priset skulle vara högre än för konventionella livsmedel. 

De två viktigaste hindren för att konsumera ekologiska livsmedel är dels prisskillnaden 
mellan ekologiska och konventionella livsmedel samt att tillgängligheten på ekologiska 
livsmedel ofta är begränsad (Tsakiridou et al. 2008). Ytterligare en betydande orsak till att 
konsumenter inte handlar ekologiska livsmedel är att de i regel anser sig vara nöjda med de 
konventionella råvarorna (Mathisson & Schollin 1994). Enligt Mathisson och Schollin (1994) 
är konsumenter nöjda med de produkter de vanligtvis konsumerar och de finner inte någon 
anledning eller intresse i att konsumera något annat. Detta menar även Magnusson et al. 
(2011) som menar att ett hinder för konsumenter att konsumera ekologiska livsmedel ligger i 
deras vana att alltid konsumera vissa varor. Denna aspekt kan kopplas till att konsumtion av 
livsmedel är lågt engagerande bland konsumenter (Melin 2006), vilket diskuteras senare i det 
här kapitlet.  

Enligt Tsakiridou et al. (2008) finns det även motiv till att inte handla ekologiskt som grundar 
sig i en uppfattning bland konsumenterna, att nyttan av ekologiska livsmedel enbart ligger till 
grund för säljargument. Det vill säga att vissa konsumenter har en uppfattning av att 
ekologiska livsmedel enbart ligger till grund för att öka livsmedelsbranschens försäljning. 
Uppfattningen menar Tsakiridou et al. (2008) beror på låg grad av kunskap och medvetenhet, 
en egenskap som de menar präglar grupper med lägre inkomstnivåer och utbildning. Enligt 
Fotopoulos och Krystallis (2002) uppfattas smak och kvalitet som bättre hos ekologiska 
livsmedel även bland konsumenter om inte handlar ekologiskt. Hill och Lynchehaun (2002) 
menar däremot att ett starkt argument hos de konsumenter som inte handlar ekologiskt är att 
uppfattad smak och kvalitet inte skiljer sig gentemot de konventionella livsmedlen och 
därmed inte finner någon anledning att betala ett högre pris. Vad gäller smak och kvalitet på 
ekologiska livsmedel menar Shaw Hughner et al. (2007) att dessa faktorer både fungerar som 
motiv för att konsumera ekologiskt bland den grupp konsumenter som faktiskt gör det, men 
även som ett hinder för att konsumera ekologiskt bland de konsumenter som inte gör det. 
Anledningen menar Shaw Hughner et al (2007) är att konsumenter av ekologiska livsmedel 
ofta uppfattar dessa produkter som bättre, vad gäller smak och kvalitet. Tvärtom menar de 
som inte konsumerar ekologiska livsmedel att dessa produkter har sämre smak och kvalitet 
och på grund av det inte konsumerar ekologiskt. 

Shaw Hughner et al (2007) menar att utmaningen för den ekologiska livsmedelshandeln ligger 
i att balansera hälsoaspekten i ekologiska livsmedel med prisaspekten. Problemet som Shaw 
Hughner et al (2007) lyfter fram är att konsumenter inte uppfattar att den prisskillnad som 
råder mellan ekologiska och konventionella varor motsvarar värdet som de ekologiska 
livsmedlen ger. Samtidigt visar forskning att när priset på ekologiska livsmedel sänks 
uppfattar konsumenter att det låga priset på de ekologiska varorna signalerar sämre kvalitet 
och innefattar färre fördelar (Shaw Hughner et al. 2007). Om kvalitet och fördelar med 
ekologiska livsmedel hänger samman med hälsa riskerar sänkta priser på ekologiska varor att 
reducera ett viktigt utmärkande drag för ekologiska livsmedel, nämligen uppfattningen att de 
är mer hälsosamma. 
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3.2.4 Köpbeteende vid livsmedelskonsumtion 
 
Dahlén (2002) delar in produkter utifrån produktengagemang och menar att engagemanget 
avgörs utifrån hur mycket eller lite tid, pengar och ansträngning konsumenter är villiga att 
lägga på inköp av olika produkter. Engagemang gentemot produkter skiljer sig bland 
konsumenter på grund av varierande preferenser och personlighet. Dahlén (2002) menar att 
konsumenter ändå har relativt likartade åsikter kring de huvudsakliga attributen hos produkter 
och har utifrån det skapat två olika indelningar utifrån engagemang; 
lågengagemangsprodukter och högengagemangsprodukter. Typiskt för 
lågengagemangsprodukter är att de är förknippade med en låg risk för konsumenten, både vad 
gäller ekonomisk och psykologisk risk. Dessutom kännetecknas lågengagemangsprodukter av 
ett relativt lågt värde för konsumenten, det vill säga produkter som ofta har ett lågt pris, 
konsumeras snabbt och inte påverkar konsumentens identitet eller livsstil. Dagligvaror såsom 
livsmedel klassas generellt som lågengagemangsprodukter då lite tid och energi läggs på köp 
av dessa produkter. Dock kan en ökad kunskap och ett större behov av information gällande 
innehåll i produkten och dess tillverkningsprocess förändra den saken (Melin 2006). 

Dahlstrand och Biel (1997) hävdar att påverkan i konsumenters värderingar och engagemang 
gällande miljömedvetna konsumtionsmönster kan vara värdefullt. Graden av engagemang 
påverkar konsumentens mottaglighet av information som i sin tur har inverkan på 
beslutsprocessen vid köp. Konsumenter anses vara passiva vid val av 
lågengagemangsprodukter och mer aktiva när det kommer till produkter av högre 
engagemang. Högengagemangsprodukter kännetecknas enligt Dahlén (2002) av att kräva 
eftertanke hos konsumenterna samt att konsumenterna söker information innan de köper 
produkten. Högengagemangsprodukter är ofta dyrare och avses användas länge av 
konsumenten och därmed innebär konsumtion av dessa varor ett större risktagande (Dahlén 
2002).  

Resultaten av en studie genomförd av Magnusson et al. (2001) visar att konsumenternas vana 
att handla en viss typ av produkt är ett avgörande hinder för att välja ett ekologiskt alternativ. 
Detta stödjer även Mathisson och Schollin (1994) i sin studie där de fann att 22 procent av 
konsumenter i Stockholm inte konsumerar ekologiska produkter på grund av bekvämlighet i 
butik och av vana. Mathisson och Schollin (1994) menar att konsumentens låga engagemang 
vid köp av livsmedel och deras tillvägagångssätt i köp- och beslutsprocessen påverkar köpet 
av ekologiska livsmedel om de sker av vana. Då konsumenter inte utvärderar eller jämför 
livsmedel utan väljer utifrån hur de brukar köpa, hindrar det bristande engagemanget 
konsumenter att börja handla ekologiskt. Vid produkter som kännetecknas av högre 
engagemang är konsumenten mer benägen att samla information om produkten för att skapa 
större beslutsunderlag (Mathisson & Schollin 1994). Anledningen till att livsmedel klassas 
som produkter med lågt engagemang grundar sig enligt Mathisson och Schollin (1994) i att 
produkten ofta är ointressant, har ett lågt pris och oberoende vilket alternativ av en vara 
konsumenten väljer är den förknippad med en låg risk. Ett visst motstånd mot nya alternativ 
bland konsumenter uppstår vid val av produkter förknippade med lågt engagemang då 
konsumenten oftast väljer produkt utifrån ett vanebeteende (Mathisson & Schollin 1994). 
Verplanken och Aarts (1999) undersökte människors vanebeteenden och dess påverkan på 
konsumentbeteende. Resultaten de presenterade visar att den effekt som vanor i vardagen har 
kan förklara de svårigheter människor ofta upplever inför att förändra sitt beteende. 
Verplanken och Aarts (1999) menar att vissa beteenden snabbt omvandlas till vanor, medan 
andra beteenden kan kräva noggranna metoder och frekvent upprepning. Vanor sker ur ett 
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regelbundet beteendemönster och många gånger sker vanebeteendet nästintill ofrivilligt, 
exempelvis har många människor för vana att titta åt båda håll innan de passerar över en gata 
för att undvika fara. Verplanken och Aarts (1999) definierar vanor som "inlärda sekvenser av 
handlingar som blivit automatiska svar på specifika signaler som är funktionellt erhållna av 
omgivningen”. För att kunna bryta en vana menar Verplanken och Aarts (1999) att även de 
sammanhang och den omgivning som upprätthåller vanorna måste förändras. Enligt 
Verplanken och Aarts (1999) är en viktig aspekt att komma ifrån den befintliga vardagens 
omständigheter genom att exempelvis gå nya vägar, träffa nya personer, resa bort och byta 
jobb.  

Som nämnt är livsmedelskonsumtion förknippad med lågt engagemang bland konsumenter 
vilket innebär att konsumenter inte söker information om produkter eller utvärderar olika 
alternativ i särskild hög utsträckning. Enligt Kotler (1997) kan marknadsförare använda olika 
tekniker för att utveckla lågengagemangsprodukter till högengagemangsprodukter. Dels kan 
försök göras att sammankoppla produkten med någon form av engagerande sakfråga eller 
personlig situation. Dessutom kan marknadsföring av produkten utformas på så sätt att den 
triggar starka känslor som är förknippade med diverse personliga värderingar samt att tillföra 
ett viktigt produktattribut till produkten (Kotler 1997). Möjligtvis finns fördelar för 
utvecklingen av ekologisk livsmedelskonsumtion om ekologiska livsmedel kan utvecklas till 
högengagemangsprodukter snarare än lågengagemangsprodukter. 

Tarkiainen och Sundqvist (2009) undersökte konsumenters engagemang i konsumtion av 
livsmedel och vad lågt engagemang och vanebeteende har för påverkan på ekologisk 
livsmedelskonsumtion. Tarkiainen och Sundqvist (2009) förklarar att konsumenters attityd 
och köpbeteende vad gäller ekologisk konsumtion skiljer sig på grund av de rutiner och det 
vanebeteende konsumenter har i sin livsmedelskonsumtion. Tarkiainen och Sundqvist (2009) 
menar att konsumenter som uppfattar produktkategorin som lågt engagerande eller som ställer 
sig likgiltiga gentemot den, endast väljer livsmedel utifrån ett fåtal alternativ utan att aktivt 
utvärdera eller jämföra dem. Dessutom menar Tarkiainen och Sundqvist (2009) att det finns 
en risk att även de konsumenter som har ett högt engagemang till konsumtion av ekologiska 
livsmedel kan ha utvecklat vanor som gör att konsumenten ständigt väljer samma alternativ 
och därmed inte är öppen för nya produkter. Dessutom kan konsumtion av produkter som ses 
som mer engagerande innebära att konsumenten är lojal till ett visst varumärke vilket även det 
är ett hinder för att konsumenten ska testa ett nytt ekologiskt alternativ (Tarkiainen & 
Sundqvist 2009). Tarkiainen och Sundqvist (2009) framhåller också i resultaten av sin studie 
likt Foster och Padel (2005) att köpprocessen vad gäller ekologisk livsmedelskonsumtion är 
komplicerad och att motiv och hinder till köp kan variera mellan produktkategorier och 
studiens resultat visar att det finns skillnader mellan produktkategorier vad gäller 
konsumenters engagemang och därmed även möjligheter att bryta vanebeteenden. Tarkiainen 
och Sundqvist (2009) menar att trots ett högre engagemang för ekologiska livsmedel är det 
inte säkert att konsumenter ändrar sitt köpbeteende. Livsmedelskonsumtion är djupt förankrat 
i konsumenters vanor och lojalitet till vissa varumärken, dock menar Melin (2006) att en ökad 
kunskap hos konsumenterna kan öka engagemanget till ekologiska livsmedel. Dahlstrand och 
Biel (1997) menar att engagemanget kan vara avgörande för att konsumenten ska ta till sig 
information, vilket de framhåller faktiskt kan påverka köpbeteendet. 
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3.2.5 Attityd och beteendegap 
 
Karakaya och Nasir (2014) har undersökt konsumenters attityd gentemot ekologiska 
livsmedel och utifrån olika attityder identifierat tre olika segment; konsumenter med 
gynnsamma, neutrala och negativa attityder. Karakaya och Nasir (2014) menar att 
konsumentsegmentet med en gynnsam inställning till ekologiska livsmedel uppvisar högre 
nivåer av hälsoorienterad och socialt ansvarsfull konsumtion jämfört med de två övriga 
segmenten. Detta segment innefattar de konsumenter som med störst sannolikhet konsumerar 
ekologiska livsmedel i dagsläget eller inom en snar framtid kommer börja konsumera 
ekologiskt (Karakaya & Nasir 2014). Det segment med konsumenter som tenderar att ha en 
neutral attityd gentemot ekologiska livsmedel har en positiv attityd, men anser att pris och 
tillgänglighet av varorna hindrar dem att konsumera ekologiska livsmedel regelbundet. För 
detta segment menar Karakaya och Nasir (2014) att miljöaspekten är det viktigaste motivet 
till att handla ekologiskt. För det segment med ogynnsamma attityder har konsumenter en 
inställning som innebär att de inte ser ekologiska livsmedel som tillräckligt positiva för att 
överväga den oroande kostnads- och tillgänglighetsaspekten. Därmed finns det i detta 
segment ingen avsikt att konsumera ekologiskt. Konsumenter inom detta segment prioriterar 
hälsa och välbefinnande lägst jämfört med konsumenter i de två andra segmenten och har inte 
heller något intresse för miljöfrågor eller för en socialt ansvarsfull konsumtion (Karakaya & 
Nasir 2014). 

Ett flertal studier visar att konsumenter generellt har en positiv attityd till ekologiska varor 
men att attityden inte nödvändigtvis speglas i köpbeteendet. Vermeier och Verbeke (2006) 
undersökte i sin studie konsumenters attityd till ekologiska mejeriprodukter i förhållande till 
köpbeteendet och identifierade fyra olika kundsegment grundat i detta. Det första segmentet 
bestod av konsumenter vars attityd och inställning till ekologiska mejeriprodukter var mycket 
positiv och hade en hög intention att konsumera dessa produkter. Det här segmentet bestod av 
konsumenter som generellt var mer involverade i hållbarhetsfrågor än genomsnittet (Vermeier 
& Verbeke 2006). Det andra segmentet som identifierades innefattade konsumenter som inte 
hade en positiv inställning eller attityd gentemot ekologiska livsmedel eller fann det 
meningsfullt att konsumera dessa varor. De här konsumenterna hade ingen avsikt att handla 
ekologiskt och var mindre involverade i hållbarhetsfrågor jämfört med den genomsnittliga 
konsumenten. De två övriga segmenten som Vermeier och Verbeke (2006) identifierade 
bestod av konsumenter vars attityd och beteendegap var tydligt framträdande. Det ena 
segmentet innefattade konsumenter som hade en positiv inställning till att konsumera 
ekologiska mejeriprodukter men ingen avsikt att faktiskt göra det. En av förklaringarna till 
detta redovisas i Vermeier och Verbekes (2006) studie som en brist på tillgänglighet av de 
ekologiska produkterna, det vill säga att konsumenterna upplever att de ekologiska 
produkterna är svåra att hitta i butiken och att konventionella alternativ därmed är mer 
lättillgängliga och besparar konsumentens tid och ansträngning.  För detta segment menar 
Vermeier och Verbeke (2006) att ökat intresse och kunskap om ekologiska varor kan öka 
konsumentens engagemang och vilja att söka upp ekologiska alternativ i butiken och därmed 
kan attityd och beteendegapet för detta segment minskas. Det andra segmentet där attityd och 
beteendegap var tydligt, innefattade konsumenter vars inställning till att konsumera 
ekologiska mejeriprodukter var negativ men trots det menade att det var troligt att de skulle 
komma att konsumera produkterna. Vermeier och Verbeke (2006) menar att dessa 
konsumenter motiveras till köp utifrån sociala normer och drivs av faktorer så som 
förväntningar och påtryckningar av familj, vänner och samhället. 
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En undersökning som också visar ett attityd- och beteendegap på den ekologiska 
livsmedelsmarknaden genomfördes av Tsakiridou et al. (2008) som i sin studie undersöker 
skillnader mellan mäns och kvinnors konsumtion av och attityd till ekologiska livsmedel. 
Tsakirdou et al. (2008) hävdar att kvinnor generellt konsumerar ekologiska livsmedel i större 
utsträckning jämfört med män, trots att attityden gentemot de ekologiska varorna, mellan män 
och kvinnor, inte skiljer sig nämnvärt. Författarna hävdar att kvinnor strävar efter att söka mer 
information om den ekologiska produkten och dess näringsinnehåll samt att de lägger större 
vikt vid att jämföra och utvärdera produkter och dess bakgrund. Detta stödjer även den teori 
som Dahlstrand och Biel (1997) presenterar om att en ökad kunskap och ett större behov av 
information om innehåll leder till att lågengagemangsprodukter tenderar att bli 
högengagemangsprodukter. Grad av engagemang påverkar konsumentens mottaglighet av 
information som i sin tur kan komma att påverka beslutsprocessen vid köp. 

Carrington, Neville och Whitfell (2010) påpekar också det faktum att trots att forskning visar 
ett ökat intresse bland konsumenter vad gäller ekologiska produkter visar det liten påverkan 
på det faktiska köpbeteendet. Intentioner att konsumera ekologiska livsmedel utvecklas sällan 
i ett ekologiskt köpbeteende. Carrington, Neville och Whitfell (2010) undersökte attityd och 
beteendegap på marknaden för etisk konsumtion och huruvida det råder skillnader vad gäller 
konsumenters intentioner att handla etiskt och det faktiska handlandet. Resultaten visar likt 
Öberseder, Schlegelmilch och Gruber (2011) att det finns ett gap mellan intention samt attityd 
och ett faktiskt köpbeteende. Oavsett etiska intentioner är det enligt Carrington, Neville och 
Whitfell (2010) få konsumenter som faktiskt konsumerar etiska produkter. Anledningen till de 
skillnader som förekommer i konsumenters intention och beteende tycks bero på olika hinder 
som konsumenter stöter på när de väl är inne i en butik. Exempelvis att det råder stora 
prisskillnader mellan de konventionella och etiska produkterna eller att tillgängligheten på ett 
etiskt alternativ är bristande (Carrington, Neville & Whitfell 2010). 

3.2.6 Konsumenternas kunskap 
 
Enligt Thøgersen, Haugaard och Olesen (2010) är konsumentens kunskapsnivå gällande 
ekologiska livsmedel och innebörden av olika ekologiska märkningar, en starkt påverkande 
faktor i processen mot att konsumera ekologiskt. Brucks (1985) gjorde en uppdelning av 
konsumenters kunskap som anses påverka konsumentbeteende, i tre olika kategorier. Dessa 
kategorier var subjektiv kunskap, objektiv kunskap samt tidigare erfarenhet. Med subjektiv 
kunskap menas den kunskap som individer tror sig ha, det vill säga konsumentens uppfattade 
kunskap inom ett visst område. Den objektiva kunskapen definieras som konsumentens 
faktiska kunskap och enligt Brucks (1985) uppkommer skillnader mellan subjektiv och 
objektiv kunskap när konsumenter har fel uppfattning om hur mycket eller litet de faktiskt har 
kunskap om inom ett område eller en produkt. Kopplingen mellan de olika kunskaperna och 
konsumentbeteende menar Brucks (1985) existerar men ter sig på olika sätt. Exempelvis om 
en konsument har en hög nivå av subjektiv kunskap leder det till en ökad tillit till tidigare 
erfarenheter, medan en låg subjektiv kunskapsnivå kan motivera konsumenten att söka 
information för att öka självförtroendet inom det aktuella kunskapsområdet. 

Yiridoe, Bonti-Ankomah och Martin (2005) menar att förståelse för konsumenters kunskap 
och medvetenhet är och kommer fortsättningsvis vara viktig för utvecklingen inom 
marknaden för ekologiska livsmedel. En anledning är de två segment Yiridoe, Bonti-
Ankomah och Martin (2005) identifierat på marknaden vars kunskapsnivåer gällande 
ekologiska livsmedel skiljer sig och som Yiridoe, Bonti-Ankomah och Martin (2005) menar 
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är potentiella konsumenter av ekologiska livsmedel. Det första segmentet är en grupp 
konsumenter som än så länge inte är informerade eller upplysta om ekologiska livsmedel och 
därmed inte konsumerar. Det andra segmentet innefattar de konsumenter som inte konsumerar 
ekologiska livsmedel men ändå har en uppfattning och en grundläggande kunskap om dem. 
Anledningen att det sistnämnda segmentet inte konsumerar ekologiska livsmedel menar 
Yiridoe, Bonti-Ankomah och Martin (2005) beror på att kunskapen de har är otillräcklig för 
att tydligt skilja attribut och egenskaper hos ekologiska livsmedel från konventionella 
livsmedel. Även Foster och Padel (2005) framhåller vikten av konsumenters kunskap för 
utvecklingen av marknaden för ekologiska livsmedel. En ökad kunskap hos konsumenterna 
vad gäller ekologiska livsmedel skulle enligt Foster och Padel (2005) leda till en djupare 
förståelse och övertygelse att konsumera ekologiskt trots att priset många gånger är högre. 
Forskning visar att en större mängd information på den ekologiska livsmedelsmarknaden ökar 
konsumenternas kunskap, vilket är en nödvändighet för utvecklingen av ekologisk 
konsumtion (Magistris & Gracia 2008) 

Aertsens, Mondelaers, Verbeke, Buysse och Huylenbroeck (2010) framhåller att en hög nivå 
av både subjektiv och objektiv kunskap har en positiv påverkan på konsumenters attityd 
gentemot ekologiska livsmedel. Dessutom menar Aartesen et al. (2010) att ju högre subjektiv 
och objektiv kunskap en konsument har desto mer positiv blir upplevelsen av den ekologiska 
varan samt ökar konsumentens benägenhet att ta del av information på förpackningar och 
skyltar i butiken. Aartesen et al. (2010) framhåller att konsumenters objektiva kunskap har en 
direkt påverkan på attityd och konsumenters motiv till att konsumera ekologiska livsmedel. 
Däremot visar detta samband inte någon effekt på konsumenters benägenhet att välja 
ekologiska alternativ framför konventionella livsmedel. Den subjektiva kunskapen, som 
innefattar en aspekt av konsumentens självförtroende, menar Aartesen et al (2010) kan 
innebära att en positiv attityd till ekologiska livsmedel leder till konsumtion och därmed 
skulle den subjektiva kunskapen kunna ha en effekt på köpbeteendet. 

3.2.7 Sammanfattning  
 
I teorikapitlet ovan har den teoretiska referensram som ligger till grund för analysen av 
studiens empiriska material presenterats. Syftet med undersökningen är att fördjupa 
diskussionen kring komplexiteten med segmentering av den ekologiska 
livsmedelsmarknaden. Den teori som ska användas är dels den segmenteringsteori som Kotler 
och Armstrong (1999) lyft fram och som presenterats för att ge en övergripande bild av de 
olika segmenteringsvariablerna. I fortsättningen av studien är det främst 
beteendesegmenteringsvariabler som används.  En beteendesegmentering skulle enligt Kotler 
och Armstrong (1999) kunna identifiera segmentet utifrån konsumenternas kunskap och 
attityd gentemot ekologiska livsmedel för att öka förståelsen kring gruppen som sporadiskt 
konsumerar ekologiska livsmedel. Dessutom ska Adaptionsmodellen som utvecklats av 
Thøgersen, Haugaard och Olesen (2010) användas för att förstå hur konsumenter kan anpassa 
sig till att alltid konsumera ekologiska alternativ framför konventionella. I 
litteraturgenomgången har tidigare forskning kring ekologisk konsumtion lyfts fram. 
Litteraturgenomgången har gett en förståelse för de viktigaste motiven samt hindren till 
konsumenters ekologiska konsumtion av livsmedel(Tsakirdou et al. 2008; Fotopoulos & 
Krystallis 2002; Foster & Padel 2005).  

Litteraturgenomgången har även syftat till att skapa en förståelse för problematiken kring 
livsmedel som lågengagemangsprodukter. Dahlstrand och Biel (1997) hävdar att graden av 
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engagemang påverkar konsumentens mottaglighet av information som i sin tur har inverkan 
på beslutsprocessen vid köp. Lågengagemangsprodukter såsom livsmedel, konsumeras ofta 
utifrån vana där konsumenter inte tar sig tid att utvärdera eller jämföra produkter, vilket 
Mathisson och Schollin (1994) i sin studie lyfter fram som ett hinder för konsumtion av 
ekologiska livsmedel som även stödjs av Tarkarainen och Sundqvist (2009). För att öka 
konsumentens vilja att engagera sig för att söka upp ekologiska alternativ menar Vermeier 
och Verbeke (2006) att en ökning av konsumentens kunskap vad gäller ekologiska 
märkningar är avgörande. Yiridoe, Bonti-Ankomah och Martin (2005) förklarar att en stor del 
konsumenter har otillräcklig kunskap om innebörden av ekologiska livsmedel för att tydligt 
kunna urskilja attribut och egenskaper hos ekologiska livsmedel från konventionella 
livsmedel. En ökad kunskap hos konsumenterna vad gäller ekologiska livsmedel skulle enligt 
Foster och Padel (2005) leda till en djupare förståelse och övertygelse att konsumera 
ekologiskt trots att priset många gånger är högre.  
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4. Empiri  
 
I kapitlet som följer presenteras resultaten från den genomförda enkätundersökningen. 
Inledningsvis redovisas det antal respondenter som besvarat enkäten samt ålders- och 
könsfördelning bland respondenterna. Därefter följer ett antal avsnitt där olika frågor i 
enkäten och dess svar presenteras. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultaten. 

4.1 Bakgrundsfakta om respondenterna 
 
Totalt besvarade 198 respondenter enkätundersökningen som återfinns i Bilaga 1. Av de 198 
respondenterna av enkätundersökningen var 75 procent kvinnor och 25 procent män. 
Åldersgrupperna i enkätundersökningen var 18-24 år, 25-30 år, 31-40 år och 41 år och äldre. 
Vad gäller åldersfördelningen befann sig den största delen av respondenterna, 40,4 procent, i 
åldersgruppen 25-30 år. 29,8 procent av respondenterna var mellan 18 och 24 år, 17,7 procent 
var mellan 31 och 40 år och 12,1 procent var över 41 år.  

För att kunna svara på studiens frågeställning fick respondenterna besvara hur ofta de väljer 
en ekologisk vara framför en icke-ekologisk, när alternativet finns. Respondenterna fick välja 
mellan tre alternativ; ”Aldrig”, ”Ibland” eller ”Alltid”. Av samtliga respondenter svarade 3,5 
procent att de aldrig väljer ett ekologiskt alternativ framför ett icke-ekologiskt, 77,9 procent 
svarade att de ibland väljer ett ekologiskt alternativ framför ett icke-ekologiskt och 18,7 
procent svarade att de alltid gör det. Resultaten av frågan redovisas i Figur 4.1. 
Fortsättningsvis i redovisningen av resultaten som enkätundersökningen genererat kommer 
enbart svaren från gruppen ”Ibland” att presenteras för respektive fråga.  

 

Figur 4.1. Fördelningen i procent utifrån hur ofta respondenterna väljer ett ekologiskt alternativ framför 
ett icke-ekologiskt.  
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4.2 Motiv och hinder till ekologisk konsumtion 
 
För att försöka segmentera konsumenterna utifrån segmenteringsvariabeln motiv, fick 
respondenterna besvara vilket de ansåg vara deras främsta motiv samt hinder till ekologisk 
livsmedelskonsumtion. Resultaten redovisas i Figur 4.2 och visar att 42,2 procent handlade 
ekologiska livsmedel för miljöns skull och 16,9 procent för djurens livskvalitet. Båda motiven 
ses som altruistiska motiv, alltså motiv som inte sker i egenintresse. Resultatet visar att 26 
procent uppgav att de handlar ekologiska livsmedel för hälsans skull och 8,4 procent för 
bättre smak och kvalitet, vilket ses som egoistiska motiv, motiv som sker i egenintresse.  
6,5 procent av respondenterna valde alternativ ”Övrigt”, där respondenterna själva fick 
förklara sitt främsta motiv till ekologisk konsumtion. Majoriteten av de som valde att själva 
formulera sitt motiv, ansåg att samtliga eller flera av alternativen i kombination låg till grund 
för deras val av ekologiska livsmedel 

 

Figur 4.2. Fördelningen i procent över respondenternas främsta motiv till ekologisk livsmedelskonsumtion 
i den grupp som ibland väljer ett ekologiskt alternativ framför ett icke-ekologiskt.   

Respondenterna fick också besvara vilket de anser vara det främsta hindret till att inte 
konsumera ekologiska livsmedel, vilket presenteras i Figur 4.3. Resultaten visar att 
majoriteten, 65,6 procent inte handlar ekologiska livsmedel på grund av att de är dyrare. 16,2 
procent svarade att de inte handlar ekologiskt på grund av ovana. 10,4 procent av 
respondenterna svarade att färre alternativ bland ekologiska livsmedel ligger till grund för 
deras val att inte alltid konsumera ekologiskt. 5,2 procent valde ”Övrigt”, där närproducerat 
och bristande exponering i butik fanns bland motiven. 

 
Figur 4.3. Fördelningen i procent över respondenternas främsta hinder till ekologisk 
livsmedelskonsumtion i den grupp som ibland väljer ett ekologiskt alternativ framför ett icke-ekologiskt. 
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4.3 Köpbeteende vid livsmedelskonsumtion 
 
Syftet med frågorna vars resultat redovisas i Figur 4.4 nedan var att förstå huruvida 
livsmedelskonsumtion bland respondenterna tenderar att ske utifrån lågt eller högt 
engagemang. Dessutom har jämförande diagram tagits fram för att se om det finns skillnader i 
respondenternas engagemang i livsmedelskonsumtion, beroende på motiv till ekologisk 
konsumtion.  

Påståendena delades in i tre olika kategorier där varje kategori beskrevs med två påståenden. 
Den första indelningen presenteras i de två blå staplarna i Figur 4.4 och representerar 
respondenter som tenderade att handla livsmedel med ett högre engagemang. Dessa 
respondenter tog gärna del av information på förpackningar och utvärderade samt jämförde 
olika alternativ i butiken. Totalt handlade 32,5 procent av respondenterna livsmedel med högt 
engagemang. De gröna staplarna i Figur 4.4 redovisar de respondenter som handlade 
livsmedel med lågt engagemang, totalt 36,5 procent där nästintill 30 procent påstod att de 
handlar livsmedel av vana och 6,5 procent värderade att inköp av livsmedel ska gå fort. De 
gula staplarna representerar respondenter vars köpbeteende visar tendenser att kunna påverkas 
på plats i butiken, då de uppgett att de ofta handlar kampanjvaror samt att de ofta bestämmer 
sig för vad de ska handla på plats i butiken. 23,4 procent har svarat att de bestämmer sig på 
plats i butiken och 7,8 procent att de ofta handlar kampanjvaror.  

 
Figur 4.4. Fördelningen i procent över vilket påstående som stämmer bäst in på respondenterna när de 
handlar livsmedel i den grupp som ibland handlar ekologiska livsmedel.  

För att se om påståendena skiljer sig beroende på utifrån vilket motiv respondenterna 
handlade ekologiska livsmedel gjordes en jämförelse mellan altruistiska motiv, egoistiska 
motiv och påståendena i Figur 4.4. På så sätt undersöks om vissa motiv hänger samman med 
högre respektive lägre engagemang vid livsmedelskonsumtion samt i vilken utsträckning 
respondenterna tenderar att vara påverkbara på plats i livsmedelsbutiken. Resultaten redovisas 
i Figur 4.5 och Figur 4.6  

De resultat som presenteras är att de respondenter som handlade ekologiska livsmedel utifrån 
mer egoistiska motiv, så som för hälsans eller smaken på livsmedlens skull, tenderade att ha 
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ett högre engagemang vid köp av livsmedel. 48,1 procent av respondenterna som uppgav att 
de handlade livsmedel på grund av egoistiska motiv, tenderade att utvärdera och jämföra 
alternativ eller ta del av information på produkterna i butiken (Blå staplar i Figur 4.5). I Figur 
4.6 där de respondenter som handlar livsmedel utifrån altruistiska motiv presenteras, är 
tendenserna lägre vad gäller att handla livsmedel med högre engagemang. 29,6 procent av 
dessa respondenter utvärderade och jämförde alternativ samt tog del av information på 
produkterna (Blå staplar i Figur 4.6). 

I den grupp där altruistiska motiv var de främsta motiven till ekologisk konsumtion tenderade 
konsumenterna att handla livsmedel utifrån vana och därmed med ett lägre engagemang. 40,7 
procent av de som handlade ekologiskt på grund av djurens livskvalitet eller för miljöns skull, 
uppgav att de oftast handlar samma livsmedel av vana samt vill att det ska gå fort när de 
handlar livsmedel (Gröna staplar i Figur 4.6). Enbart 27,8 procent av de respondenter som 
handlar ekologiskt utifrån egoistiska motiv uppgav motsvarande (Gröna staplar i Figur 4.5) 

Vad gäller huruvida respondenterna tenderade att vara påverkbara på plats i butiken, visar 
resultaten inga tydliga skillnader mellan altruistiska och egoistiska motiv (Gula staplar i Figur 
4.5 och 4.6) 

 
Figur 4.5 Fördelningen i procent över vilket påstående som stämmer bäst in på respondenterna när de 
handlar livsmedel i den grupp som handlar ekologiska livsmedel utifrån egoistiska skäl.   

 
Figur 4.6 Fördelningen i procent över vilket påstående som stämmer bäst in på respondenterna när de 
handlar livsmedel i den grupp som ibland handlar ekologiska livsmedel utifrån altruistiska skäl.   
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4.4 Attityd och Beteendegap 
 
Resultaten som redovisas nedan visar respondenternas attityd gentemot ekologiska livsmedel. 
Dessutom redovisas respondenternas attityder jämfört med det faktiska beteendet. I Figur 4.7 
svarade 62 procent att de tycker att det är ”Viktigt” eller ”Mycket viktigt” att handla 
ekologiska livsmedel. 28,5 procent svarade att det ”Varken är viktigt eller oviktigt”, 9 procent 
svarade att det är ”Mindre viktigt”. Ingen av respondenterna svarade att det är ”Oviktigt”. 

 
Figur 4.7 Den procentuella fördelningen över hur viktigt respondenterna tycker det är att handla 
ekologiska livsmedel i gruppen som ibland väljer ett ekologiskt alternativ framför ett icke-ekologiskt. 

Vad gäller respondenternas generella inställning till ekologiska livsmedel visade den sig vara 
”Positiv” eller ”Mycket positiv”. Resultaten presenteras i Figur 4.8 och totalt svarade 81 
procent att deras generella inställning till ekologiska livsmedel är ”Positiv” eller ”Mycket 
positiv”. 16 procent av respondenterna hade en inställning till ekologiska livsmedel som var 
”Varken negativ eller positiv”.  2,6 procent av respondenterna hade en ”Negativ” inställning. 
Inga respondenter svarade att de har en ”Mycket negativ” inställning till ekologiska 
livsmedel.  
 

 
Figur 4.8 Den procentuella fördelningen över den generella inställningen till ekologiska livsmedel i 
gruppen som ibland väljer ett ekologiskt alternativ framför ett icke-ekologiskt. 
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Resultaten som redovisas i Figur 4.9, 4.10, 4.11 och 4.12 visar att det fanns ett stort attityd- 
och beteendegap bland respondenterna, främst vad gäller attityd och faktiskt beteende i miljö- 
och djurrättsfrågor. Respondenterna besvarade även andra påståenden inom hälsa, kost och 
deras åsikter kring vikten av hög kvalitet på livsmedel. Resultatet av dessa påståenden visade 
inga tydliga attityd- och beteendegap och redovisas därmed inte. 
 
Figur 4.9 visar att hela 94,2 procent ansåg att det är viktigt att djuren behandlas väl i 
produktionen av livsmedel. Dock visar figur 4.10 att enbart 7,8 procent aktivt söker upp 
information kring hur djuren behandlas i livsmedelsproduktionen. I figur 4.11 visar resultatet 
att 96,8 procent ansåg att det är viktigt att värna om miljön men enbart 75,3 procent gör aktivt 
vardagliga åtgärder för miljön vilket redovisas i figur 4.12.  

 

 

 

 

 

  

Figur 4.11 Den procentuella fördelningen över 
huruvida respondenterna anser att det är viktigt att 
djuren behandlas väl i produktionen av livsmedel. 

Figur 4.12  Den procentuella fördelningen över 
huruvida respondenterna aktivt söker upp 
information om hur djuren behandlas i 
livsmedelsproduktion.  

Figur 4.13 Den procentuella fördelningen över 
huruvida respondenterna anser att det är viktigt 
att värna om miljön.  

Figur 4.14  Den procentuella fördelningen över 
huruvida respondenterna gör vardagliga åtgärder 
för miljön.  
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4.5 Respondenternas kunskap 
 
Inledningsvis i enkätundersökningen fick respondenterna besvara om de visste vad ekologisk 
produktion innebar. I slutet av enkäten testades sedan respondenternas kunskap med fem 
påståenden där de uppmanades att markera de påståenden de ansåg stämma, gällande 
ekologisk livsmedelsproduktion. Resultatet som redovisas i figur 4.13 visar att nästan 89 
procent påstod sig veta vad ekologisk produktion innebar. Dock var det enbart 2 procent av 
respondenterna som angav fullständigt korrekta svar när deras kunskaper senare testades.  

 
Figur 4.13  Den procentuella fördelningen över respondenternas upplevda och faktisk kunskap gällande 
ekologisk livsmedelsproduktion.  

Den avslutande frågan i enkätstudien uppmanade respondenterna att svara på frågan huruvida 
de skulle välja ett ekologiskt alternativ framför ett icke-ekologiskt alternativ, om de hade 
kunskap om att det ekologiska livsmedlet inte var behandlat med misstänkt farliga ämnen. I 
Figur 4.14 visar resultaten att 87,7 procent skulle välja det ekologiska alternativet framför det 
icke-ekologiska, medan 11 procent svarade att de inte visste vilket alternativ de skulle välja. 
Endast 1.3 procent av respondenterna svarade att de inte skulle välja det ekologiska 
alternativet.    

 
 
Figur 4.14  Den procentuella fördelningen över huruvida respondenterna valt ett ekologiskt alternativ 
som de visste inte är behandlat med misstänkt farliga ämnen framför ett icke-ekologiskt alternativ.  
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4.6 Ekologiskt köpbeteende 
 
För att få en förståelse över hur de respondenter som ”Ibland” handlar ekologiska livsmedel 
skulle kunna göra det mer frekvent, fick de besvara vad som skulle kunna få dem att handla 
mer ekologiska livsmedel. Resultatet redovisas i Figur 4.15 och visar att hela 68,8 procent 
skulle handla mer om priset på ekologiska livsmedel sänktes. Övriga alternativ som 
respondenten fick välja bland var; ”Om de ekologiska produkterna gjordes mer synliga i 
butik”, ”Om de hade haft mer kunskap” eller ”Om utbudet ökat”. För dessa alternativ är antal 
svar relativt jämt fördelade med 7,8 procent, 8,4 procent respektive 11 procent. 
Respondenterna fick även möjlighet att själva motivera vad som skulle kunna få dem att 
handla mer ekologiska livsmedel där flera av svaren innehöll en önskan om mer objektiv 
forskning inom ekologisk livsmedelsproduktion. 

 

Figur 4.15  Den procentuella fördelningen över vad som skulle få respondenterna att handla mer 
ekologiska livsmedel.  

Respondenterna fick även besvara om de tror att de inom det närmaste året kommer 
konsumera ekologiska livsmedel i större utsträckning än vad de gör idag. Figur 4.16 redovisar 
att 74,7 procent svarade ”Ja”, 18,2 procent svarade ”Vet ej”, enbart 7,1 procent svarade ”Nej”.  

 
Figur 4.16  Den procentuella fördelningen över huruvida respondenterna tror att de kommer konsumera 
mer ekologiska livsmedel inom det närmsta året.  
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4.7 Sammanfattning  
 
I den grupp respondenter som när möjligheten finns, ibland väljer ett ekologiskt alternativ 
framför ett konventionellt, är den generella inställningen till ekologisk livsmedelsproduktion 
”Positiv” eller ”Mycket positiv”. Den generella uppfattningen bland respondenterna i denna 
grupp är dessutom att det är ”Viktigt” eller ”Mycket viktigt” att handla ekologiska livsmedel. 
Trots denna positiva inställning och förståelse för vikten av ekologisk konsumtion väljer 
respondenterna inte ett ekologiskt alternativ framför ett konventionellt, i motsvarande 
utsträckning. Resultaten visar att det finns spridda motiv till att konsumenter väljer att handla 
ekologiskt och även till varför de väljer att inte handla ekologiskt. Dock visar resultaten att 
det viktigaste motivet till ekologisk livsmedelskonsumtion är till hänsyn för miljön. Det 
främsta hindret till ekologisk livsmedelskonsumtion bland respondenterna är priset.  

Vad gäller köpbeteende vid livsmedelskonsumtion visar resultaten av den aktuella studien att 
majoriteten av respondenterna handlar livsmedel utifrån vana och vill att det ska gå fort i 
butiken. Dock visar resultaten av studien att respondenternas beteenden gällande 
livsmedelskonsumtion skiljer sig åt beroende på om respondenten handlar ekologiska 
livsmedel utifrån egoistiska eller altruistiska motiv. Vad gäller de respondenter som tenderade 
att vara påverkbara i butik, fann vi inget tydligt samband med de olika motiven och kommer 
därför inte att analyseras vidare.  

När respondenterna fick besvara olika påståenden gällande deras attityd och faktiska beteende 
i olika frågor, visar resultaten att det finns ett stort attityd- och beteendegap, främst vad gäller 
miljö- och djurrättsfrågor. Ännu ett gap återfinns i respondenternas upplevda och faktiska 
kunskap inom ekologisk livsmedelsproduktion, där en majoritet av respondenterna ansåg sig 
veta vad ekologisk produktion innebär, men enbart 2 procent angav korrekta svar. Resultaten 
av undersökningen visar tendenser på att faktisk kunskap har positiv påverkan på 
respondenternas val mellan ett ekologiskt och ett icke-ekologiskt. I Figur 4.16 redovisas att 
87,7 procent av respondenterna skulle välja ett ekologiskt alternativ om de hade kunskap om 
det ekologiska livsmedlets fördelar jämfört med ett konventionellt alternativ. Kunskap om 
fördelarna med det ekologiska livsmedlet övertygade dock inte 13 procent av respondenterna, 
som antingen svarade att de inte skulle välja det ekologiska alternativet eller att de inte visste 
vilket alternativ de skulle välja. Resultaten visar att majoriteten av respondenterna skulle 
handla mer ekologiska livsmedel om priset på dessa varor sänktes och 74,7 procent tror sig 
dessutom handla mer ekologiska livsmedel inom det närmsta året än vad de gör idag.  

 

 
 

 

 

 
 



32 
 
 

5. Analys 
 
Följande kapitel syftar till att med tidigare presenterad teori och forskning analysera det 
empiriska material som den aktuella undersökningen genererat och som presenterats i 
föregående kapitel. 

5.1 Adaptionsmodellen 
 
Den aktuella enkätundersökningen har identifierat en grupp konsumenter som ibland 
konsumerar ekologiska livsmedel framför konventionella livsmedel. Enligt Thøgersen, 
Haugaard och Olesen (2010) är respondenterna, utifrån Adaptionsmodellen (se teorikapitlet), 
ett steg från att i större utsträckning konsumera ekologiskt. Modellen syftar till att beskriva 
processen som sker när en konsument vänjer sig vid ekologiska märkningar och slutligen 
börjar konsumera ekologiska alternativ regelbundet, där det första steget i processen är 
exponering (Thøgersen, Haugaard & Olesen 2010). Resultatet av undersökningen visar att 
respondenterna i enkätundersökningen är väl medvetna om ekologiska livsmedel och de allra 
flesta, 89 procent av respondenterna, anser sig även vara medvetna om vad ekologisk 
produktion innebär. Medvetenhet och förståelse är enligt Thøgersen, Haugaard och Olesen 
(2010) det andra och tredje steget i processen, vilket respondenterna i den grupp som ibland 
konsumerar ekologiska livsmedel nått fram till. Undersökningen visade att 82 procent av 
respondenterna har en generell inställning till ekologiska livsmedel som är positiv eller 
mycket positiv. Konsumentens attityd och inställning till ekologiska märkningar är det fjärde 
steget i Adaptionsmodellen och en positiv attityd ökar, enligt Thøgersen, Haugaard och 
Olesen (2010), möjligheterna att konsumenten beslutar sig för att köpa produkten och därmed 
gå vidare till det femte steget i processen, tillvänjning (Thøgersen, Haugaard & Olesen 2010). 
Respondenterna i den aktuella studien har passerat de fyra första stegen i Adaptionsmodellen; 
exponering, perception, förståelse samt attityd och befinner sig därmed i det femte steget som 
innebär tillvänjning. Tillvänjning betyder att konsumenten beslutat sig för att köpa produkten 
men har ännu inte uppnått det slutliga steget i processen som innebär fortsatt tillvänjning, där 
konsumenten regelbundet konsumerar ekologiskt märkta livsmedel (Thøgersen, Haugaard & 
Olesen 2010). Sammanfattningsvis befinner sig respondenterna, i den grupp som ibland väljer 
ekologiska alternativ framför konventionella alternativ, i steg fem i tillvänjningsprocessen. De 
har vant sig vid de ekologiska livsmedlen och väljer ibland att konsumera dem, men de har 
ännu inte nått det sista steget i processen; att alltid välja ekologiska alternativ framför icke-
ekologiska.  

Undersökningen ämnar fördjupa diskussionen kring de svårigheter som det verkar finnas med 
segmentering av den ekologiska livsmedelsmarknaden. Den aktuella undersökningen har med 
hjälp av enkätstudien genomfört ett försök att segmentera konsumenter av ekologiska 
livsmedel utifrån beteendevariabler. Detta med syfte att öka förståelsen för svårigheterna med 
segmentering av den ekologiska livsmedel. Nedan presenteras den analys som gjorts av det 
empiriska materialet utifrån den segmenteringsteori som tidigare tagits upp. 

5.2 Segmentering utifrån motiv 
 
Enligt Kotler och Armstrong (1999) syftar segmentering av marknader till att identifiera 
grupper av konsumenter som antas ha samma preferenser, behov, egenskaper och beteenden 
för att kunna utforma specifika marknadsinsatser som är anpassade efter ett visst segment. För 
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att segmentera marknaden används olika segmenteringsvariabler, där beteendesegmentering 
utifrån konsumentens sökta fördel i en produkt, är en av dessa (Kotler & Armstrong 1999).  I 
den aktuella undersökningen innebär segmentering utifrån sökt fördel, utifrån vilket motiv 
respondenterna konsumerar ekologiska livsmedel. Tidigare forskning på området har visat att 
det finns ett flertal olika motiv bland konsumenter till att handla ekologiska livsmedel där de 
främsta motiven enligt Tsakirdou et al. (2008) är för hälsans skull, för miljöns skull, för 
djurens skull, för bättre smak samt för bättre kvalitet. Den genomförda enkätundersökningen 
visar att det starkaste motivet till varför respondenterna väljer ekologiska alternativ framför 
konventionella är miljömotivet. 42,2 procent uppgav att de handlar ekologiskt för miljöns 
skull. Ett annat viktigt motiv som framgick av enkätundersökningen var hälsomotivet där 26 
procent av respondenterna svarade att det var för hälsans skull som de konsumerande 
ekologiskt. Enligt Kotler och Armstrong (1999) kan segmentering utifrån vilket fördel 
konsumenten söker i en produkt ge en förståelse för vilket värde konsumenten uppskattar i 
varan samt varför hen köper den och kan därmed ligga till grund för utformning av kampanjer 
och särskilda erbjudanden till konsumenter inom ett specifikt segment.  

5.2.1 Grad av engagemang påverkar segmenteringen 
 
Vid segmentering utifrån konsumenternas motiv finns även andra svårigheter förknippade 
med konsumentens vanebeteende och låga engagemang vid 
livsmedelskonsumtion.  Resultaten av enkätundersökningen visade att de respondenter som 
uppgav att de konsumerade ekologiska livsmedel utifrån altruistiska motiv, så som för miljöns 
samt djurens livskvalitets skull, tenderade att konsumera livsmedel med ett lågt engagemang. 
37 procent av de här respondenterna uppgav att de i livsmedelsbutiken oftast handlar samma 
varor av vana. Enligt Dahlén (2002) klassas livsmedel generellt som 
lågengagemangsprodukter då de ofta är förknippade med en låg ekonomisk risk för 
konsumenten. Därmed kan en segmentering som syftar till att nå ut till de konsumenter som 
handlar ekologiskt utifrån miljömotiv, som enligt undersökningen är det motiv som är 
vanligast bland respondenterna, visa sig ineffektiv. Detta på grund av att dessa respondenter 
tenderar att handla livsmedel utifrån vana, vilket enligt Magnusson et al (2001) är att 
avgörande hinder för att välja ett ekologiskt alternativ. Även Mathison och Schollin (1994) 
menar att en stor del av konsumenterna inte konsumerar ekologiska alternativ på grund av 
bekvämlighet och vanebeteende. Dessutom visar forskning av Mathison och Schollin (1994) 
att konsumenter som handlar produkter som är förknippade med lågt engagemang ofta 
upplever ett motstånd till nya alternativ. Melin (2006) menar att en ökad kunskap bland 
konsumenterna vad gäller innehåll i livsmedlen samt dess tillverkningsprocesser kan göra att 
konsumtion av livsmedel tenderar att bli mer högengagerande bland konsumenterna. 

Tendenser av det som Melin (2006) beskriver är något som resultaten av den aktuella 
enkätundersökningen visar. De respondenter som konsumerar ekologiskt utifrån egoistiska 
motiv, så som för hälsan eller smakens skull, visade sig vara mer benägna att ta del av 
produktinformation samt jämföra alternativ i butiken, vilket båda är två typiska drag för 
högengagemangsprodukter enligt Dahlén (2002).. Utifrån detta skulle möjligtvis 
marknadsföringsinsatser mot det segment som identifierats handla livsmedel för hälsans skull 
samt för smaken och kvalitetens skull, visa sig vara mer effektiv då resultaten av 
enkätundersökningen visar att dessa respondenter uppvisar tendenser att se livsmedel som 
högengagemangsprodukter. Enligt Kotler (1997) kan lågengagemangsprodukter utvecklas till 
högengagemangsprodukter om de sammankopplas med en engagerande sakfråga eller 
förknippas med personliga värderingar hos konsumenterna. Detta skulle kunna vara en 
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förklaring till varför hälsomotiv verkar vara mer engagerande, då de eventuellt är förknippade 
med starkare personliga värderingar jämfört med altruistiska motiv. Detta kan förklara 
tendenserna till att ekologiska livsmedel tenderar att utvecklas till högengagemangsprodukter 
för de konsumenterna. Dessa konsumenter är därmed mer mottagliga för information och 
upplever inte ett lika stort motstånd för nya alternativ som vid konsumtion av 
lågengagemangsprodukter (Mathison & Schollin 1994).  

Den aktuella undersökningen visar att konsumenter tenderar att uppfatta 
livsmedelskonsumtion olika gällande huruvida livsmedel är högengagemangsprodukter eller 
lågengagemangsprodukter. Enligt Dahlén klassas som nämnt livsmedel generellt som 
lågengagemangsprodukter men enkätundersökningen visar att 32 procent av respondenterna 
faktiskt jämför alternativ i butiken och tar del av information på produkterna. Att 
respondenterna uppvisar skillnader i engagemang i livsmedelskonsumtion försvårar inte 
segmenteringen utifrån motiv, men kan påverka segmenteringens effektivitet. Detta på grund 
av att graden av engagemang enligt Dahlstrand och Biel (1997) påverkar konsumenters 
mottaglighet av information som i sin tur har inverkan på beslutsprocessen vid köp. 

5.3 Segmentering utifrån attityd 
 
En annan beteendesegmenteringsvariabel som enligt Kotler och Armstrong (1999) kan 
användas för att segmentera en marknad är konsumenters olika attityder gentemot en viss 
produkt. Att segmentera utifrån konsumenters attityder menar Kotler och Armstrong (1999) 
ger en bred bild av marknaden och segmenteringen utgår från huruvida konsumenter har en 
entusiastisk, positiv, likgiltig eller negativ inställning till produkten. Resultaten från 
enkätundersökningen i den aktuella studien visar som nämnt tidigare att respondenterna i den 
grupp som ibland väljer ekologiska alternativ, har en generellt positiv attityd till ekologiska 
livsmedel och utifrån undersökningen skulle en segmentering utifrån attityd vara möjlig. 
Dock kan det även utifrån den här segmenteringsvariabeln finnas svårigheter vad gäller 
segmentering av den ekologiska livsmedelsmarknaden. Tidigare forskning har visat på ett 
stort så kallat attityd- och beteendegap bland konsumenter på den ekologiska 
livsmedelsmarknaden. Carrington, Neville och Whitfell (2010) menar att trots att forskning 
visar ett ökat intresse för ekologiska livsmedel bland konsumenter, visar det en liten påverkan 
på det faktiska köpbeteendet. Detta bekräftas av den aktuella undersökningen vars 
respondenters generella attityd var positiv men trots detta väljer de inte i lika stor utsträckning 
att alltid konsumera ett ekologiskt alternativ framför ett konventionellt.  Förklaringen menar 
Carrington, Neville och Whitfell (2010) beror på vissa hinder som konsumenterna upplever, 
vilket i den aktuella undersökningen visat sig handla om att priset på ekologiska livsmedel är 
högre. Resultaten visar att 65,6 procent av respondenterna i undersökningen inte handlar 
ekologiska livsmedel på grund av att de är dyrare. Dessa hinder som konsumenter upplever 
försvårar segmentering utifrån attityd då konsumenter med en positiv attityd till ekologiska 
livsmedel inte nödvändigtvis konsumerar ekologiskt, på grund av olika hinder. Enligt 
Tsakirdou (2008) är de två viktigaste hindren bland konsumenter för att handla ekologiska 
livsmedel att priset är högre samt att tillgängligheten på ekologiska livsmedel ofta är 
begränsad. Som nämnt tidigare är även vanan att alltid handla samma livsmedel ett betydande 
hinder för ekologisk konsumtion (Mathisson & Schollin 1994; Magnusson et al 2011). 

Resultaten av den aktuella undersökningen visar även på ett attityd- och beteendegap bland 
respondenterna gällande deras attityd gentemot miljöfrågor och djurrättsfrågor samt deras 
beteende i motsvarande frågor. Det visade sig att majoriteten av respondenterna ansåg att det 
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var viktigt med både miljö och att djuren behandlades väl i livsmedelsproduktionen. Däremot 
var respondenterna inte i lika stor utsträckning benägna att ta del av information gällande hur 
djuren egentligen behandlades, respektive att göra miljöfrämjande insatser.  

5.3.1 Positiv attityd till framtida konsumtion av ekologiska livsmedel 
 
Den aktuella undersökningen visar att priset spelar en avgörande roll för respondenternas 
ekologiska livsmedelskonsumtion. Resultatet av undersökningen visar att 65,6 procent av 
respondenterna anser att det främsta hindret till att inte handla ekologiskt är att de är dyrare. 
Dessutom uppgav 68,8 procent av respondenterna att de skulle handla mer ekologiskt om 
priset på dessa varor sänktes. Samtidigt trodde hela 74,7 procent av respondenterna att de 
kommer konsumera mer ekologiska livsmedel inom det närmsta året. Den positiva prognosen 
för den framtida konsumtionen av ekologiska livsmedel kan dock vara något överskattad. 
Carrington, Neville och Whitfell (2010) menar att en positiv intention och ett ökat intresse för 
ekologiska livsmedel inte avspeglas i det faktiska köpbeteendet. Intentioner likt de som den 
aktuella undersökningen visar menar författarna sällan utvecklas till ett ekologiskt 
köpbeteende. Vad gäller prisfrågan och att konsumenter tror sig handla mer ekologiskt om 
priset på dessa varor sänks, är inte heller helt säkert menar Shaw Hughner et al. (2007). Detta 
eftersom det visat sig att prissänkningar på ekologiska livsmedel sänker konsumenternas 
uppfattning kring kvalitet på dessa produkter och att det då kan påverka ekologisk 
livsmedelskonsumtion negativt. Den positiva intentionen till att handla mer ekologiska 
livsmedel i framtiden bland respondenterna i undersökningen kan snarare kopplas samman till 
den generellt positiva attityden. Trots att majoriteten av respondenterna uppgav att de 
kommer handla mer ekologiskt inom det närmsta året, är det inte en garanti för att det 
kommer ske då positiva intentioner hindras av olika faktorer så som prisskillnader mellan 
ekologiska och konventionella livsmedel (Carrington, Neville & Whitfell 2010). Dock hävdar 
Thøgersen, Haugaard och Olesen (2010) att en positiv inställning till ekologiska livsmedel 
ökar möjligheterna för att konsumenten i framtiden väljer att konsumera ekologiska livsmedel 
mer regelbundet. Detta talar istället för att respondenterna i undersökningen faktiskt kommer 
att konsumera mer ekologiskt inom det närmsta året eftersom den generella attityden är 
positiv. 
 

5.4 Segmentering utifrån kunskap 
 
Enligt Kotler och Armstrong (1999) kan segmentering genomföras utifrån konsumenters 
kunskapsnivå gällande produkter. Tidigare forskning har visat att konsumenters kunskapsnivå 
är en avgörande faktor vad gäller ekologisk livsmedelskonsumtion (Thøgersen, Haugaard & 
Olesen 2010; Yiridoe, Bonti-Ankomah & Martin 2005). I den aktuella studien undersöktes 
respondenternas upplevda och faktiska kunskap, något som Brucks (1985) kategoriserat som 
subjektiv respektive objektiv kunskap. Enligt Brucks (1985) uppkommer skillnader mellan 
subjektiv och objektiv kunskap hos konsumenterna när de har fel uppfattning om hur mycket 
de faktiskt har kunskap om inom ett visst område eller produkt. Resultaten av 
enkätundersökningen visade stora skillnader mellan respondenternas upplevda och faktiska 
kunskap gällande innebörden av ekologisk produktion. Enligt Aartesen et al (2010) innebär en 
högre nivå av såväl subjektiv som objektiv kunskap en mer positiv attityd gentemot 
ekologiska livsmedel, men det är enligt Aartesen et al (2010) enbart den subjektiva kunskapen 
som visat sig ha effekt på köpbeteendet. Den aktuella undersökningen visar däremot att 
faktisk, eller objektiv, kunskap verkar ha påverkan på köpbeteendet då majoriteten av 
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respondenterna uppger att de skulle valt det ekologiska alternativet framför de konventionella, 
om de haft kunskap om dess fördelar. Svårigheterna som skillnaderna mellan konsumenters 
faktiska och upplevda kunskap innebär är viljan och motivationen till att öka den faktiska 
kunskapen. Enligt Brucks (1985) har en konsument med hög subjektiv (upplevd) kunskap en 
ökad tillit till tidigare erfarenheter och är därmed inte lika benägen att söka mer information 
för att öka kunskapen. En konsument däremot som har låg subjektiv kunskap kan motiveras 
till att söka information om produkterna för att öka sin kunskap. I den aktuella 
undersökningen redovisas tendenser av denna problematik då majoriteten av respondenterna 
har en mycket hög subjektiv kunskap kring ekologisk produktion och har därmed liten 
förståelse kring vikten av att ta del av ytterligare information för att öka sin kunskap. För den 
ekologiska livsmedelsmarknaden kan segmentering utifrån kunskap vara problematisk just på 
grund av de nämnda skillnaderna i konsumenters upplevda och faktiska kunskap.  
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6. Slutsatser 
 
I kapitlet nedan presenteras studiens slutsatser utifrån analysen av de empiriska resultat som 
undersökningen genererat. Slutsatserna som presenteras syftar till att besvara den aktuella 
studiens syfte och frågeställning.  
Syftet med denna studie har varit att fördjupa diskussionen kring komplexiteten med 
segmentering av den ekologiska livsmedelsmarknaden. Nedan följer ett antal slutsatser som 
resultaten av studien genererat och som ämnar besvara studiens frågeställning: 
Vilka är de främsta orsakerna till att det finns svårigheter med att segmentera den ekologiska 
livsmedelsmarknaden? 

Segmentering utifrån beteendevariabler är utifrån den genomförda enkätundersökningen 
möjlig. Det går att segmentera konsumenter utifrån variabler såsom motiv, kunskap och 
attityd. Dock kan vi utifrån vår analys konstatera att det finns svårigheter i segmentering av 
den ekologiska livsmedelsmarknaden vad gäller huruvida den blir effektiv eller inte. 

Utifrån den aktuella undersökningen skulle segmentering kunna genomföras grundat i 
konsumenternas olika motiv till ekologisk livsmedelskonsumtion och utifrån denna 
information nå ut till dessa konsumenter med specifika erbjudanden och specifik information. 
Vi kan genom vår analys dra slutsatsen att konsumenters motiv till exempelvis ekologisk 
konsumtion i sig är oväsentligt om det inte finns någon information om konsumentens grad av 
engagemang i frågan. När konsumenter uppmanas att uppge utifrån vilket motiv de handlar 
ekologiska livsmedel, ges ingen information om hur starkt det motivet är i förhållande till 
andra motiv vid livsmedelskonsumtion. Kommunikativa insatser med syfte att 
uppmärksamma konsumenter om ekologiska livsmedel utifrån ett visst motiv, kan visa sig 
ineffektiva då andra motiv kan spela större roll för konsumenten vid livsmedelskonsumtion. 
Därmed krävs det vid segmentering utifrån konsumentens sökta fördel i ekologiska livsmedel, 
en kunskap om hur starkt motivet är i förhållande till andra preferenser 

Likt segmentering utifrån motiv är segmentering utifrån attityd med hjälp av den aktuella 
enkätundersökningen möjlig. Trots den positiva attityd som respondenterna har gentemot 
ekologiska livsmedel är det ingen garanti att respondenterna faktiskt konsumerar. Den 
positiva attityden har med sannolikhet ingen betydelse för det faktiska köpbeteendet, då 
resultaten visar ett tydligt attityd- och beteendegap samtidigt som priset är ett stort hinder för 
respondenterna. Även segmentering utifrån konsumenternas attityd kan därmed visa sig 
ineffektiv just på grund av det tydliga attityd- och beteendegapet. 

Enligt vår analys tror sig konsumenter ha kunskap om vad ekologisk produktion innebär. De 
har en hög subjektiv kunskap. Resultatet från vår undersökning visar att endast två procent 
visste vad ekologisk produktion innebar. Detta betyder att den faktiska kunskapen bland 
respondenterna i undersökningen är låg. Uppfattningen bland konsumenter, att de tror sig ha 
en kunskap de faktiskt inte har, riskerar att de inte är mottagliga för information om ekologisk 
livsmedelsproduktion. Samtidigt visar resultaten att majoriteten av respondenterna i 
undersökningen handlar livsmedel med lågt engagemang och av vana vilket försvårar 
kommunikationen av information och kunskap av ekologisk produktion. En segmentering 
utifrån konsumenters kunskap om ekologisk livsmedelsproduktion kan vara svår då den 
upplevda kunskapen inte hänger samman med den faktiska. Segmenteringen kan bli ineffektiv 
då konsumenternas mottaglighet för ny kunskap och information är låg på grund av att de 
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redan tror sig ha kunskap och därmed kanske inte finner någon anledning att ta till sig ny 
kunskap.  

Eftersom det finns flera olika motiv och flera olika beteenden och preferenser i 
livsmedelskonsumtion, försvårar det segmenteringen av den ekologiska 
livsmedelsmarknaden. Utifrån analysen har vi förstått att det inte enbart är effektivt att dela in 
konsumenter utifrån de traditionella segmenteringsvariablerna. Även om konsumenter inom 
ett segment har samma motiv, kunskap eller attityd till ekologisk livsmedelskonsumtion är det 
inte säkert att endast ett budskap är effektivt till hela segmentet, vilket är en viktig poäng med 
segmentering. Anledningen kan vara att motivet till ekologisk konsumtion är olika starkt 
bland olika konsumenter och kräver möjligtvis en jämförelse med andra preferenser vid 
livsmedelskonsumtion. Detta för att förstå hur påverkbar konsumenten är utifrån det specifika 
motivet. Vad gäller segmentering utifrån attityd har den aktuella undersökningen visat på ett 
tydligt attityd- och beteendegap bland respondenterna. På grund av den påvisade skillnaden i 
konsumenters attityd och beteende kan segmentering utifrån attityd på den ekologiska 
livsmedelsmarknaden i praktiken visa sig vara oväsentlig. Detta då den inte säger något om 
hur konsumenternas köpbeteendet. Att det skulle kunna finnas svårigheter med att segmentera 
den ekologiska livsmedelsmarknaden utifrån konsumenters kunskap om ekologisk 
produktion, kan bero på de skillnader som den aktuella undersökningen visat gällande 
respondenternas upplevda och faktiska kunskap. Att rikta budskap till ett segment med en viss 
kunskapsnivå gällande ekologisk produktion, kan visa sig vara ineffektiv. Detta på grund av 
att konsumenter med en hög upplevd kunskap, likt respondenterna i den aktuella 
undersökningen, är mindre benägna att ta till sig av ny kunskap och därmed kanske även av 
de budskap som riktas till dem. En omfattande förståelse för konsumenterna krävs därför för 
att lyckas med en effektiv segmentering. Detta är utifrån vår studie den främsta anledningen 
till komplexiteten med segmentering av den ekologiska livsmedelsmarknaden. 
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7. Rekommendationer 
 
I det sista kapitlet presenteras en reflektion över studiens arbetsgång. Dessutom redovisas 
studiens praktiska bidrag till forskningen och rekommendationer för framtida forskning.  

7.1 Reflektion 
 
Ekologisk livsmedelskonsumtion är ett högst aktuellt och intressant fenomen och den 
ekologiska marknaden kan på grund av rådande miljö- och hållbarhetssituation komma att bli 
den enda livsmedelsmarknaden i framtiden. Det har varit intressant att fördjupa sig inom 
området och få en större förståelse för konsumenters olika motiv och preferenser vid 
livsmedelskonsumtion. Att ha studerat den ekologiska livsmedelsmarknaden har gett en 
förståelse för hur komplex den är och att den ekologiska konsumenten är svår att definiera 
med hjälp av segmentering.  

7.2 Praktiskt bidrag 
 
Den aktuella undersökningen har bidragit till en fördjupning av komplexiteten med 
segmentering av den ekologiska livsmedelsmarknaden. Det som framkommit i 
undersökningen är att en mycket omfattande förståelse för konsumenterna krävs för att lyckas 
med en effektiv segmentering. Därmed är inte enbart de traditionella 
segmenteringsvariablerna tillräckliga. Möjligtvis skulle en ”segmentering” inom segmentet 
kunna bidra till att rätt konsumenter nås med rätt budskap.  

7.3 Framtida forskning 
 
För att ytterligare öka förståelsen kring varför det är svårt att segmentera just den ekologiska 
livsmedelsmarknaden hade en fördjupad studie kunnat genomföras, exempelvis genom en 
mer omfattande kvalitativ undersökning med fokusgrupper eller kvalitativa intervjuer. Genom 
att fördjupa sig inom ett visst segment kan ytterligare förståelse uppnås och därmed kanske en 
mer effektiv segmentering möjliggörs.  
 
Ytterligare ett intressant område att studera är huruvida prisfrågan i livsmedelskonsumtion 
spelar en avgörande roll för konsumenters framtida konsumtion av ekologiska livsmedel. 
Slutsatserna i den aktuella studien förklarar att de flesta respondenter tror sig handla mer om 
priset på ekologiska livsmedel sänks samtidigt som de handlar livsmedel utifrån lågt 
engagemang och vana. Frågan som kan undersökas är huruvida sänkt pris på ekologiska 
livsmedel kan påverka konsumenter att bryta sitt vanebeteende och om priset då verkligen är 
den avgörande faktorn.  
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Bilaga  – Enkätundersökning 

Enkätundersökning - Ekologisk livsmedelskonsumtion 
Hej! 
Denna enkät syftar till att undersöka konsumenters inställning och vanor gällande ekologisk 
livsmedelskonsumtion och tar enbart någon minut att besvara. Resultaten från enkäten 
kommer användas i vår magisteruppsats i företagsekonomi för Civilekonomexamen på 
Högskolan i Borås och vi vore mycket tacksamma om du tog dig tid att fylla i enkäten. Svaren 
i enkäten är helt anonyma.  

Stort tack på förhand!  
/Caroline Wallin och Josefine Wernerby  
(Vid frågor kontakta oss på S119161@student.hb.se eller S113245@student.hb.se) 

*Obligatorisk 

1. Kön * 

o Kvinna  
o Man  

2. Ålder * 

• 18-24 
• 25-30 
• 31-40 
• 41+ 
 

3. När alternativ finns, hur ofta väljer du ett ekologiskt alternativ framför ett icke-
ekologiskt?* 

• Aldrig  
• Ibland  
• Alltid  

4. Vet du vad ekologisk produktion innebär? * 

• Ja  
• Nej  
• Ingen uppfattning  

5. Hur viktigt tycker du det är att handla ekologiska livsmedel? * 

 
1 2 3 4 5 
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Inte alls viktigt + + + + + Mycket viktigt 

6. Hur är din generella inställning till ekologiska livsmedel? * 

 
1 2 3 4 5 

 

Mycket negativ + + + + + Mycket positiv 

7. Vilket är ditt främsta motiv till att handla ekologiska livsmedel?  

Om du svarat Aldrig på fråga 3, gå vidare till nästa fråga. 

• För miljöns skull  
• För djurens livskvalitet  
• För hälsans skull  
• För bättre smak/kvalitet  
• Övrigt:_____ 

8. Vilken är den främsta anledningen till att du INTE handlar ekologiskt?  

Om du svarat Alltid på fråga 3, gå vidare till nästa fråga.  

• Ovana  
• Ser inte fördelarna med ekologiskt  
• Det är dyrare  
• Färre alternativ  
• Sämre smak/kvalitet  
• Övrigt: _____ 

9. Vad skulle kunna få dig att handla mer ekologiska livsmedel? * 

• Om utbudet (antal alternativ) ökar  
• Om priset på ekologiska livsmedel sänks  
• Om de ekologiska alternativen görs mer synliga och enklare att hitta  
• Om jag haft mer kunskap om innebörden av ekologisk produktion  
• Övrigt: ______ 

10. Markera det alternativ som stämmer bäst in på dig när du handlar livsmedel. * 

• Jag utvärderar och jämför alternativ  
• Jag vill att det ska går fort när jag handlar  
• Jag handlar oftast samma livsmedel av vana  
• Jag tar gärna del av information på produkternas förpackningar  
• Jag handlar ofta kampanjvaror  
• Jag bestämmer mig ofta på plats i butiken vad jag ska handla  
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11. Stämmer följande påstående in på dig: Jag anser mig vara en sund och hälsosam 
person * 

• Ja  
• Nej  

12. Stämmer följande påstående in på dig: Jag anser att det är viktigt att djuren mår 
bra och behandlas väl i produktionen av livsmedel * 

• Ja  
• Nej  

13. Stämmer följande påstående in på dig: Jag anser att det är viktigt att värna om 
miljön * 

• Ja  
• Nej  

14. Stämmer följande påstående in på dig: Jag anser att det är viktigt att mina måltider 
består av god mat av hög kvalitet * 

• Ja  
• Nej  

15. Stämmer följande påstående in på dig: Jag tränar regelbundet * 

• Ja  
• Nej  

16. Stämmer följande påstående in på dig: Jag väljer ofta att äta mat som är nyttig och 
hälsosam* 

• Ja  
• Nej  

17. Stämmer följande påstående in på dig: Jag söker aktivt upp information om hur 
djuren behandlas i livsmedelsproduktion * 

• Ja  
• Nej  

18. Stämmer följande påstående in på dig: Jag gör vardagliga åtgärder för miljön, ex. 
källsorterar/cyklar till jobbet * 

• Ja  
• Nej  
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19. Stämmer följande påstående in på dig: Jag anstränger mig för att hitta råvaror av 
hög kvalitet i livsmedelsbutiken * 

• Ja  
• Nej  

20. Är följande påståenden gällande ekologisk produktion sanna eller falska? * 

Markera de alternativ du tror är sanna 

• Ekologiska kor producerar mindre mjölk än konventionella  
• KRAV-märkt mat är alltid producerad i Sverige  
• Ekologiska grisar får vara ute året runt  
• Mat som innehåller mindre än 95% ekologiska ingredienser får inte märkas eller 

beskrivas som ekologiska  
• Den biologiska mångfalden främjas av ekologisk produktion  

21. Tror du att du inom det närmaste året kommer handla ekologiska livsmedel i större 
utsträckning än idag? * 

• Ja  
• Nej  
• Vet ej  

22. Skulle du välja ett ekologiskt alternativ framför ett icke-ekologiskt om du hade 
kunskap om att det ekologiska livsmedlet du tänker köpa INTE är behandlat med 
ämnen som misstänks vara cancerogent, hormonstörande, reproduktionsstörande och 
som inte går att ta bort? * 

• Ja  
• Nej  
• Vet ej  

 

Tack för hjälpen! 

/Josefine och Caroline 
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