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Svensk titel: Skillnad mellan värdering och handling - millennials konsumtion av 
ekologiska livsmedel 
 
Engelsk titel: The difference between valuation and action - millennial consumption of 
ecological food 
  
Utgivningsår: 2019 
 
Författare: Rebecca Andersson, Josefine Isacsson och Christoffer Lewander 
 
Handledare: Helgi-Valur Fridriksson 
 
 
Abstract 
Despite a positive attitude towards ecological products and a concern over the state of our 
planet, there is a lack of priority consumption of these products. Part of the environmental 
impact is the food industry and the food choices consumers make. With a valuation of making 
ecologically sustainable choices, it has been shown that only an approximate third of consumers 
are prepared to take their values into action. At the same time, it turns out that consumers 
knowledge and awareness of ecological products is too low because of a lack of commitment 
to information research. The generation of millennials has been shown to be the most 
environmentally conscious, but despite this they do not behave sufficiently environmentally 
responsible because they do not take their ecological values into ecologic action.	
	
To gain an understanding of this problem, this study investigates the differences in consumer 
behavior between valuation and action for millennials on ecological foods. The study was done 
through a case study design with a qualitative research method. It was conducted through two 
focus group interviews consisting of a total of eleven participants. All participants were 
included by the generation of millennials. With the help of the theory, the study has reworked 
a theoretical analysis model that forms the basis of the empiricism and analysis. The model may 
also be replicated for future research.	
	
The study shows current differences between valuation and action for the consumption of 
ecologic foods, that there is a difference where millennials do not always act according to their 
values. Consumers are critical of ecological products as there is a lack of communication from 
the companies regarding the requirements for these goods. This means that consumers prioritize 
goods that are locally grown, with low prices and short dates instead of organic, despite the 
knowledge of the lack of information. The study shows that millennial purchasing decisions are 
based on loyalty and habits, but that it is also influenced by the factors in the analysis model. 
These factors mainly consist of growing up, economic conditions, socializing, self-image and 
social media. 	
	
Further on the study will be written in Swedish. 	
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II 

Sammanfattning 
	
Trots en positiv inställning gentemot ekologiska livsmedel och en oro över vår planet, saknas 
det en prioriterad konsumtion av dessa varor. En del av miljöpåverkan är livsmedelsindustrin 
och de matval som konsumenter gör. Med en värdering om att göra ekologiskt hållbara val så 
är det påvisat att endast en ungefärlig tredje del konsumenter är beredda att ta sina värderingar 
till handling. Samtidigt visar det sig att konsumenters kunskap och medvetenhet om ekologiska 
livsmedel är för låg på grund av brist på engagemang till informationssökning. Generationen 
millennials har påvisats vara de maximalt miljömedvetna men trots detta uppträder de inte 
tillräckligt miljöansvarigt genom att de inte tar sina ekologiska värderingar till ekologisk 
handling. 	
	
För att få en förståelse för denna problematik undersöker denna studie skillnaderna i 
konsumentbeteenden mellan värdering och handling för millennials på ekologiska livsmedel. 
Studie gjordes genom en fallstudiedesign med en kvalitativ forskningsmetod. Undersökningen 
genomfördes genom två stycken fokusgruppsintervjuer bestående av totalt elva deltagare. Alla 
deltagare var inkluderade i generationen millennials. Med hjälp av teorin har studien omarbetat 
en teoretisk analysmodell som ligger till grund för empirin och analysen. Modellen kan även 
komma att replikeras för framtida forskning.	
	
Studien påvisar gällande skillnader mellan värdering och handling till konsumtionen av 
ekologiska livsmedel, att det finns en skillnad där millennials inte alltid handlar efter sina 
värderingar. Konsumenter är kritiska till ekologiska livsmedel då det finns en brist i 
kommunikationen från företagen gällande kraven på dessa varor. Detta gör att konsumenter 
prioriterar varor som är närodlade, med lågt pris och kort datum istället för ekologiskt trots 
vetskapen om bristen på information. Studien påvisar att millennials köpbeslut baseras på 
lojalitet och vanor men att det även påverkas av faktorerna i analysmodellen. Dessa faktorer 
består främst av uppväxt, ekonomiska förutsättningar, umgänge, självbild och sociala medier. 	
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1 Inledning 
 
I det inledande kapitlet kommer läsaren få en inblick i hur konsumtionen av livsmedel ser ut 
och hur konsumenters värderingar ofta skiljer sig från deras handlingar. Vidare kommer tidigare 
forskning om millennials värderingar kopplat till handling behandlas och problematiken i detta. 
Avslutningsvis kommer syftet och forskningsfrågorna som är utgångspunkten i studien att 
presenteras. Begreppet värdering använd genomgående i hela studien och syftar på en 
grundläggande tanke och önskan. 	
	
1.1 Bakgrund	
 
Sveriges mängd av konsumtion ligger på en av de högsta nivåerna ur ett europeiskt perspektiv 
och globalt sett hör den till den absoluta världstoppen (Konsumentverket 2018). För att sätta 
det i ett perspektiv så säger WWFs (2019) senaste statistik att Sveriges konsumenter idag 
konsumerar som att det finns fyra stycken jordklot. Konsumentverket (2018) påvisar att detta 
har en negativ påverkan på vår planet. Det är långt ifrån vad som är miljömässigt hållbart och 
därför bör klimatpåverkan sänkas med cirka 80 procent inom två decennier, för att nå de 
nationella och globala miljömålen. Världen är i ett behov av ett skifte i konsumenters beteende 
och attityder mot mer miljövänliga livsstilar. Även att konsumenter saknar kunskap om miljön 
och att det finns en låg medvetenhet om hållbara produkter (Cherian & Jacob 2012).	
	
Då ekologiskt hållbara produkter och livsmedel är mer miljövänliga och mer gynnsamma än 
icke ekologiska produkter (Naturskyddsföreningen 2019), förklarar Rana och Paul (2017) att 
tack vare undvikandet av kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel gör det att den 
biologiska mångfalden gynnas. Ekologiska livsmedel innehåller inte genetiskt modifierade 
organismer och är inte bearbetade med användning av strålning, industriella lösningsmedel eller 
kemikaliska livsmedelstillsatser. Fler fåglar, insekter och växter trivs i och på de ekologiska 
jordarna och naturligt gödsel från gårdens djur, kompost eller gröngödsling med kvävefixerande 
baljväxter tar tillvara de naturliga resurserna på gården (Miljö Mat 2011). 
 
	

	
 

Figur 1: Försäljningsutveckling ekologiska livsmedel i miljarder kronor i Sverige (Ryegård 
2016a). 
 
Ekologiska livsmedel (KRAV-märkta och EU-ekologiska livsmedel) slog år 2017 nytt rekordår 
i försäljning med ett ökat värde på 2,5 miljarder kronor till sammanlagt 27,9 miljarder kronor. 
Ekologiska livsmedel uppgick därmed till 9,3% av alla sålda livsmedel i Sverige (Figur 1). 
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Ryegård (2016b) menar att under en 10 årsperiod kommer detta värde ha dubblats och i en 
tillbakablick så har den ekologiska marknaden mer än fyrdubblats under åren 2005-2015. 	
	
Dessutom påverkar ekologiska produkter beteendet hos moderna konsumenter genom att 
individer får ett större behov av att handla ekologiska livsmedel för att generera bättre 
livskvalitet (Rana & Paul 2017). Konsumenter identifierar sig med det som handlas (Ekström, 
Ottosson & Parment 2017) och uttrycker även sina kärnvärden genom konsumtion. Då många 
konsumenter identifieras genom deras hållbarhetssyn blir de mer motiverade att välja livsmedel 
som är ekologiskt (Golob et al. 2018). Svenska konsumenter visar ett stort engagemang för 
ekologiska livsmedel och i konsumtionsmönstret har de visat ett adderande beteende. 
Exempelvis har konsumenter som tidigare köpt ekologisk mjölk, kaffe och bananer nu visat ett 
större intresse för andra ekologiska livsmedel till varukorgen. Ett annat konsumentmönster är 
att det köps mer ekologiskt tack vare ett större fokus på sin egen och sin familjs hälsa. Denna 
hälsotrend är en av de starkaste drivkrafterna. Sitt personliga varumärke och hur man vill 
uppfattas är också en stark drivkraft till konsumtionen av de ekologiska livsmedlen (Ryegård 
2016b).	
	
Medvetenheten av gröna produkter och marknadsföringen av dessa ligger främst hos 
åldersgruppen 18 till 34 år, som tillhör generationen millennials (Brown 2017; Gallicano 2013; 
Shatto & Erwin 2016). Ålder är en betydande demografisk faktor i köpbeteendet av gröna 
produkter påvisar Yoon och Kim (2016). Deras forskning visar att yngre människor är mer 
benägna att ha en positiv inställning till grön reklam medans äldre har större intention att köpa 
gröna produkter, vilket leder till att yngres köpbeteende inte blir till omedelbar försäljning trots 
deras medvetenhet av miljöförändringarna och klimatpåverkan från reklam. Det skapar då en 
skillnad mellan de yngre människors tankesätt och vad de senare handlar.  
 
1.2 Problematisering  
 
Oavsett att många konsumenter har en positiv inställning till produkter som är miljövänliga är 
det inte ofta de tar steget till att faktiskt konsumera dessa produkter (Park & Lin 2018). En 
viktig faktor som går att koppla till den miljöpåverkan som människan har på klimatet är 
konsumtionen av livsmedel och matval som konsumenter gör (Tobler, Visschers & Siegrist 
2011). Carrington, Neville och Whitwell (2014) har i deras forskning visat att det finns en 
skillnad mellan värdering och handling. Av de konsumenterna som uttrycker sin oro för miljön 
och avsiktligen konsumerar gröna produkter, är det endast 30 % av dem som tar sina värderingar 
om miljövänliga produkter vidare till att faktiskt köpa dem (Carrington, Neville & Whitwell 
2014; Young, Hwang, McDonald & Oates 2010). 	
	
Samtidigt visar Cherian och Jacobs (2012) forskning att konsumenter inte har tillräckligt med 
kunskap som behövs om gröna produkter. Att söka information om vad som är gynnsamt för 
miljön är inte något som konsumenter generellt prioriterar, även hos de individerna som själva 
anser sig vara miljömedvetna. Konsumenterna inte benägna att söka efter den information som 
behövs för att avgöra hur de miljömedvetna produkterna står i skillnad till en mer 
okonventionell produkt (Barbarossa & Pastore 2015). 	
	
Konsumenterna som anses vara maximalt miljömedvetna är de i åldern 18 till 34 (Tandon & 
Sethi 2017) och benämns som generation Millennials, människor födda från 1982 fram till 
2000-talet (Brown 2017; Gallicano 2013; Shatto & Erwin 2016). Även om millennials besitter 
kunskap och tar hänsyn till miljön, agerar de inte tillräckligt ansvarigt i deras köpbeteende. 
Forskning visar att det inte går att uppnå ett miljövänligt beteende, om konsumenten själv inte 
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har en positiv miljöhänsyn (Heo och Muralidharans 2017). Samtidigt visar Hill och Lees (2012) 
studie att millennials förståelse för hållbarhetsfrågor är betydelsefull och viktig, då det är den 
generationen som kommer se olika hållbarhetsinsatser och konsekvenser framöver. 	
	
Det som går att se från tidigare forskning är att konsumenter blivit mer medvetna om miljön 
och har en positiv inställning till miljövänliga produkter. De är medvetna om problemen som 
finns och många har som vision att konsumera miljövänligt, men där tar det sedan stopp. Att 
förvandla värderingar till handling och konsumera gröna produkter är ett problem som tidigare 
forskning tagit upp. Millennials är generationen som anses vara den mest miljömedvetna men 
det finns skillnader mellan värderingar och handlingar. 	
	
I vår studie vill vi undersöka och se vad det är som gör att millennials handlingar ändras från 
värderingarna vid inköpsbeslutet av ekologiska livsmedel. 	
 
1.3 Syfte och forskningsfrågor  
	
Syftet med studien är att studera skillnader i konsumentbeteenden mellan värdering och 
handling för millennials på ekologiska livsmedel. För att besvara syftet har följande 
frågeställningar valts ut: 
	

• Hur förhåller sig skillnader mellan värdering och handling till konsumtionen av 
ekologiska livsmedel? 

	
• Hur konsumerar millennials livsmedel?  

	
• Hur påverkas millennials i deras köpbeslut? 
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2 Teoretisk referensram 
 
I nedanstående kapitel tas teorier kopplat till konsumentbeteende upp och den teoretiska 
analysmodellen som ligger till grund för analysen och diskussionen av empirin presenteras.  
 
2.1 Konsumentbeteende 	
	
Konsumentbeteende avser varför, när och hur individer, grupper eller organisationer gör när de 
väljer varor eller tjänster som uppfyller deras behov eller önskemål. Med ett enormt utbud av 
produkter och tjänster och massvis med olika konsumentgrupper skapas avsevärda skillnader i 
köpmönster. Hur dessa konsumenter relaterar till varandra och den miljö runt omkring sig 
påverkar deras beteende som konsumenter (Kotler, Armstrong & Parment 2013). 	
	
Konsumtionen är för nuvarande ohållbar och konsumtionsvolymen är allt för hög då den 
ekonomiska tillväxten har vuxit hastigt och urbaniseringen har ökat (Cherian & Jacob 2012; 
Taufique & Vaithianathan 2018). Konsekvenserna för miljön har bidragit till att konsumenter 
har fått en ökad kännedom om deras livsstilar och känner ett behov av förändring (Cherian & 
Jacob 2012). Samtidigt som samhällen i storstadsmiljöer gör att konsumenter vill ha mer 
färdigmat, då tiden är en begränsning i den moderna livsstilen. Trots detta vill konsumenter 
vara miljömedvetna, vilket blir motsatsen för deras handling (Ricci, Banterle & Stranieri 2018). 
Många konsumenter saknar fortfarande kunskap om miljövänliga produkter, vilket gör att 
företag strävar att producera mer åt hållbara förpackningar istället för gröna produkter (Cherian 
& Jacob 2012). 	
	
Även om företag arbetar för mer miljövänliga förpackningar är individer mer medvetna om 
livsstilssjukdomar, som depression och hjärtsjukdomar som kan komma från livsmedel. På så 
sätt påverkas den moderna konsumentens attityd mot den specifika maten och vad vi stoppar i 
oss. Det finns därför ett behov av att köpa ekologisk mat för att öka livskvaliteten hos 
konsumenterna (Rana & Paul 2017). Företag kan inte blunda för miljökrisen vilket även gör att 
det ställs krav från medvetna konsumenter på mer hållbara produkter på marknaden (Fouziya 
& Gracious 2018). 	

2.1.1 Lojalitet  
 
Många företag och varumärken jobbar med att stärka deras kundlojalitet för att få mer stabila 
intäkter och en stark lönsamhet. Företag som har konkurrenter på en marknad gör mätningar på 
sin kundlojalitet för att öka sin styrka i sin organisation genom den. Detta kan göras genom 
olika bedömningar från transaktioner och kundtjänst (Ekström, Ottosson & Parment 2017). 
Enligt en studie finns det strategier för marknadsförare som kan användas för att förstå 
konsumenters lojalitetsnivåer på gröna produkter (Mohd Suki 2017), samt för att veta vilka 
marknadsandelar man vill öka (Yim & Kannan 1999).	
 	
Park, Kim & Kwon (2017) visar på att det finns ett samband mellan etiska normer, engagemang, 
tillit och tillfredsställelse för att skapa lojalitet. Då lojalitet finns, upplever konsumenterna större 
förtroende och nöjdhet. Lojalitet kan även kopplas till lycka, men detta av företag som främjar 
samhällets välmående genom att skapa goda miljöer, som i sin tur skapar konsumentlojalitet 
(Aksoy et al. 2015). 
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Enligt Assael (1995) är märkeslojalitet ett köpbeteende som skapas genom högt engagemang 
och vanor. Konsumenten är väldigt nöjd med tidigare köpta produkter av varumärket och 
fortsätter då att handla av det. Denna teori kallas operant betingning, vilket betyder att 
beteenden kan stärkas och även försvinna beroende på beteendets konsekvenser. Om en 
konsument är nöjd med en produkt, blir känslan en positiv förstärkning. Är däremot en 
konsument missnöjd med en produkt, blir känslan en negativ förstärkning. I lojalitet spelar 
tidigare nöjdhet och vana in för konsumenten (Ekström, Ottosson & Parment 2017). Är 
konsumenter nöjda med företaget och produkten och känner att de kan lita på dem, främjar det 
lojaliteten (Park et al. 2017). 

2.1.2 Vanor	
 
Konsumenters köpbeteende kan baseras på lojalitet men till mesta del baseras det på deras 
vanor. Det menas med att beteendet upprepas utan någon slags informationssökning eller 
utvärdering av alternativen. Dessa köp kan oftast förklaras som omedvetna och konsumenter 
har på grund av det svårt att förklara varför de köpt vad det köpt (Ekström, Ottosson & Parment 
2017).	
	
Grankvist och Biel (2001) visar att upprepade köp av vardagliga produkter och valprocessen är 
mer eller mindre automatiska och kan vara guidade eller kontrollerade av vanor. Verplanken 
och Aarts (se Grankvist & Biel 2001) påvisar att vanor är inlärda sekvenser av handlingar som 
sedan blir automatiska svar på specifika signaler och är funktionella för att uppnå vissa mål 
eller slutstater.	
	
Konsumtion som vana sker när konsumenten är nöjd med produkten och därför finns ingen 
begränsning av köpet. Denna konsumtion utsätter inte konsumenten för risker såsom fysisk risk 
(att bli skadad), psykologisk risk (hur man vill uppfattas) eller social risk (hur andra uppfattar 
en) vid dessa typer av köp då individen vet att produkten är bra eftersom den köpts innan 
(Ekström, Ottosson & Parment 2017). Eftersom köpbeteendet är automatiserat kan det kallas 
en vana. Hade det istället upprepats beroende på aktivt beslutsfattande handlar det istället om 
attityder och värderingar enligt Ouellette och Wood (1998).	
	
Vanor kan göra livet enklare för konsumenter i form av att inte aktivt behöver utvärdera och 
jämföra alla sina köpbeslut men det kan även fungera som en bromskloss i beteendeförändring 
där ny teknik och nya produkter undviks. Detta behöver inte utgöra ett problem för 
konsumenten i sig men kan vara problematiskt för samhällsutvecklingen. Exempelvis så 
bromsas den hållbara konsumtionen på grund av gamla vanor hos konsumenter (Ekström, 
Ottosson & Parment 2017). Ottosson och Parment (2016) visar att eftersom 25% av svenskarnas 
koldioxidutsläpp består av matkonsumtionen så kan dessa vanor skapa problem då 
livsmedelsbranschen utgör en så stor del av planetens miljöpåverkan.	
 
2.2 Skillnaden mellan värdering och handling 
 
Många konsumenter menar på att de är positiva till gröna produkter, men konsumerar dem inte 
(Park & Lin 2018). Då fler individer blir mer oroliga över miljöförstöringen är gröna produkter 
på marknaden för nuvarande inte vinnande (Barbarossa & Pastore 2015). Människor som är 
miljömedvetna i sin vardag med köpbeslut, återvinning och drivmedel för transport behöver 
inte allmänt vara en grön konsument. Vad konsumenten säger att den ska göra mot vad den 
faktiskt gör, skapar då skillnaden mellan värdering och handling (Ekström, Ottosson & Parment 
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2017). Om konsumenter upprepar sin konsumtion beroende på ett aktivt beslutsfattande, agerar 
de efter sina värderingar och attityder och inte efter den automatiserade processen från lojalitet 
eller vanor (Ouellette & Wood 1998). 	
	
Det finns konsumenter som menar på att de handlar ekologiska produkter, men som inte gör 
det när de väl är i de fysiska butikerna. Detta skapar en skillnad mellan beteende och attityd 
(Carrigan & Attalla 2001). Det visas i en studie att 30 % av konsumenter anser att de är 
engagerade i frågor om miljö och hållbarhet, men tar inte det till handling när de kommer till 
köpbeslut (Young et al. 2010). Samtidigt visar flera studier att sambandet mellan beteendet och 
attityder är svag, då konsumenter som menar att de är miljömedvetna, har attityder till annat 
beteende vid livsmedelshyllan i en butik. Skillnaden mellan värdering och handling kan också 
bero på om konsumenter vågar lita på företag och varumärkens garanti om hållbarhet, då en 
undersökning visar att endast 6% tror på företags hållbarhetskrav (Ekström, Ottosson & 
Parment 2017). Köpbeteende är komplext och detta gör att konsumenter som vill konsumera 
miljövänligt väljer att inte gör det (Ohtomo & Hirose 2007). 	
	
Generationen millennials har en koppling mellan deras miljökunskap gentemot deras 
köpbeteende. Även om de har kunskap och värderingar som säger att de är miljömedvetna, är 
deras handlingar motsatsen (Heo & Muralidharan 2017). Millennials menar att de behöver mer 
“kött på benen” inom ämnet, då de anser att begreppet hållbarhet är svårt att relatera till konkret 
kunskap (Hill & Lee 2012). Det är generellt endast 30% av konsumenterna som tar deras 
värderingar om gröna produkter till handling då det är för svårt för konsumenter att förändra 
deras shoppingvanor eller lojalitet mot andra varumärken (Carrington, Neville & Whitwell 
2014).  
 
2.3 Faktorer som påverkar köp och konsumtion 	
 
Kotler, Armstrong och Parment (2013) visar på att vid inköp av produkter påverkas människan 
av olika faktorer i beslutsprocessen, vilket påverkar köpbeslutet. Faktorerna är de kulturella, 
sociala, personliga och psykologiska och inom varje faktor finns en rad olika kategorier som är 
med och påverkar individen. Många av dessa faktorerna finns inom varje individ och kan vara 
svåra att greppa tag om. Ekström, Ottosson och Parment (2017) förklarar att det stundvis är 
svårt att särskilja på faktorerna då de har en nära koppling till varandra. I de flesta 
beslutsprocesser är många faktorer med och har en påverkande roll på beslutet. 

2.3.1 Kulturella faktorer	
	
En av faktorerna som påverkar beteendet är kulturella egenskaper (Carmi & Arnon 2014) och 
de har en stor påverkan på konsumenters köpbeslut genom olika kulturella faktorer som finns i 
samhället. Här går det att räkna in kulturella kontexter konsumenten befinner sig i nu men även 
kontexter de har växt upp med (Ekström, Ottosson & Parment 2017). För att förstå 
konsumenters beteende och önskemål anser Kotler, Armstrong och Parment (2013) att kultur 
är en rimlig utgångspunkt för att förstå detta beteende.  Leo, Bennet och Härtel (2005) menar 
även att eftersom kulturen i så hög utsträckning påverkar hur människor tycker och tänker så 
påverkar kultur beslutsfattandet i köpprocessen.	
	
Kemp (2005) visar på att livsvägar och värderingar som både är lärda och delade hos en viss 
grupp människor är ett sätt som kan definiera vad kultur är. Kultur som ett land, en folkgrupp, 
en ideologi eller en förening ses som en kulturell kontext vilket är en av kategorierna som är 
med och bidrar till de köpbeslut en konsument går igenom. En inverkan på de grundläggande 
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värderingar som en människa har, kommer från det samhälle den en gång växt upp i. I ett tidigt 
skede i livet blir vi inducerade för olika värderingar. Värderingar som avståndstagande eller 
bejakande av den politik för landet vi bor i, socialism kontra kapitalism, strävan efter framgång 
på olika sätt och att hitta en levnadsstandard. Individualism kontra kollektivism och en god 
hälsa i samband med livsnjutning spelar också in under de olika värderingar som individen får 
med sig från tidig ålder (Ekström, Ottosson & Parment 2017). Beteende, preferenser och behov 
skapas och påverkas av familjer, skolor och myndigheter (Kotler, Armstrong & Parment 2013). 
Kulturella värderingar finns i varje sammanhang och samhälle vilket präglar individer på olika 
sätt. Vid köpbeslut har de kulturella värderingarna en påverkan på besluten som konsumenten 
gör (Ekström, Ottosson & Parment 2017). 	
	
En subkultur är en grupp människor med ett gemensamt synsätt som är baserat på liknande 
livserfarenhet och situationer kan finnas inom alla kulturer. Subkulturer inkluderar exempelvis 
nationaliteter, religioner, geografiska regioner med fler. Enligt Kotler (2002) så utgör dessa 
subkulturer en viktig del av konsumentmarknaden och företag förbiser ofta subkulturer trots de 
faktum att de är stora och betydelsefulla (Kotler, Armstrong, Saunders & Wong 2002)  Etniska 
grupper, religion och geografiska regioner visar Hawkins, Best och Coney på är de mest vanliga 
beskrivningen av subkulturer men att olika generationer också fungerar som en utav de alla 
subkulturer som vi är med i och påverkas av. En individs attityd till en viss produkt kan därför 
påverkas av personens generation i samma utsträckning som ens etniska subkultur påverkar vad 
för produkter vi köper (Hawkins, Best & Coney 2003). Samma individ föds ihop med miljontals 
andra och detta skapar ett kulturellt band mellan generationen då vi ihop blir äldre och ändrar 
våra behov och preferenser av produkter. Konsumenterna i samma åldersgrupp genomgår 
därför stora förändringar i livet ungefär samtidigt och därför använder företag värderingar och 
symboler till att skapa känslor som exempelvis nostalgi för att sälja och marknadsföra produkter 
(Solomon 1996).	

2.3.2 Sociala faktorer	
 
Den andra faktorn som påverkar köpbeslutet är den sociala. Några sociala faktorer  är familj, 
referensgrupp, status och sociala roller. I samhällen finns det system som påverkar sociala 
hierarkier och genom dem skapas grupperingar där faktorer som intressen och värderingar 
spelar roll för att bilda en social grupp (Ekström, Ottosson & Parment 2017). Dessa sociala 
grupper blir likartade och långvariga när samhället är hierarkiskt och när individerna har 
gemensamma beteenden, värderingar och intressen (Gherasim 2013). I en social grupp spelar 
yrke, inkomst, ekonomisk standard och även utbildningsnivå roll och i länder som Sverige där 
skillnaderna i sociala grupper inte är så stora, kan personer tillhöra flera olika sociala grupper i 
livet. Dessa grupper är alltifrån familj och föreningar till arbetsplatser och skolor (Ekström, 
Ottosson & Parment 2017). 	
	
Många människor väljer sina sociala grupper efter vad de vill tillhöra för klass och ha för status. 
För att konsumenter ska uttrycka personlighet behöver de testas genom möjligheter som ges för 
att kunna uttrycka sin identitet (Ekström, Ottosson & Parment 2017).	
Referensgrupper är ett annat begrepp som kan vara en subkultur som konsumenten påverkas av 
och de fungerar som en förebild för individen. Referensgrupper som konsumenten inte själv 
tillhör påverkar dennes attityder och beteende mer då konsumenten försöker efterlikna gruppen 
(Kotler, Armstrong, Saunders & Wong 2002).	
	
En annan del är sociala nätverk som påverkar konsumenter med gemensamma intressen och 
anpassar målgruppen efter vad som är aktuellt. För familjer spelar livsstil och kultur roll 
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(Ekström, Ottosson & Parment 2017), samt vad familjemedlemmar tycker om produkter vid 
köp och vart någonstans individen är i köpprocessen (Kotler, Armstrong & Parment 2013). 
Även demografi har en stor del i den sociala faktorn och skildringar mellan könen har tidigare 
gjort att produkter säljs på olika sätt. Den utvecklingen som görs mot ett mer jämställt samhälle 
gör att konsumenter granskar sina ideologiska ståndpunkter samt att köpintressen som tidigare 
varit uppdelade blir mer homogena mellan män och kvinnor (Ekström, Ottosson & Parment 
2017). 

2.3.3 Personliga faktorer	
	
Wanger (2002) visar på att det finns flera sätt att förklara olikheter mellan konsumenter. De 
skiljer sig åt med avseende på hur stort behov de har av att andra ska gilla de produkter de 
använder, hur stort stimulansbehov de har, hur stor tolerans för osäkerhet de har, hur stor 
tillgång på pengar de har, hur stor tillgång på tid de har och hur stor tillgång på kunskap de har 
(Wanger 2002). 	
	
På grund av detta så är den tredje faktorn den personliga. Detta påverkar konsumtionsbeteende 
och köpbeslut genom ekonomiska förutsättningar, livsstil, personlighet och självbild (Ekström, 
Ottoson & Parment 2017). 
	
Ekonomiska förutsättningar är en viktig faktor i en individs köpbeteende. Exempelvis så kan 
en person med begränsad ekonomisk förutsättning prioritera funktionella egenskaper hos en 
produkt istället för ett symbolisk värde (Ekström, Ottosson & Parment 2017). Genom vilka 
ekonomiska förutsättningar som finns påverkas livsstilen.	
	
Livsstilen hos en individ är den psykografiska profilen hos en individs levnadsmönster gällande 
exempelvis aktiviteter, intressen och åsikter. Livsstilsbegreppet fångar någorlunda väl hur en 
individs sätt att leva samspelar med världen runt omkring och fångar även något mer än en 
personens socialgruppstillhörighet och personlighet. När man köper en produkt köper man även 
de värderingar och livsstilen som produkten representerar. Detta påverkar då hur konsumentens 
köpbeteende av sina produkter utspelar sig (Kotler, Armstrong & Parment 2013). Lin (2002) 
anser att produkter och tjänster är nycklar till att förklara begreppet livsstil. En konsuments 
livsstil går att definiera genom personens konsumtionsmönster och därför går det även vända 
på synsättet och företag som använder livsstil som en faktor för arbetet med 
marknadssegmentering. 	
	
Förutom livsstil genom produkter och tjänster påverkar individers personlighet och självbild 
hur en konsuments köpbeteende varierar sig. Detta är en individs unika psykologiska 
egenskaper och beskrivs i karaktärsdrag som till exempel självsäker, social eller anpassningsbar 
(Ekström, Ottosson & Parment 2017). De egenskaper som karaktäriserar en produkt kan även 
stämma överens med konsumentens personlighet vilket skapar en tillhörighet. Produkternas 
egenskaper är även kopplade till ett varumärkes värde som konsumenten sedan värderar och 
identifierar sig med (Lin 2002). Detta förklaras via en undersökning som kom fram till att 
konsumenter föredrar varumärken vars varumärkesbild överensstämmer med deras egen 
självbild. Undersökningen visade även att konsumenter föredrar ett varumärke på grund av dess 
symboliska värden framför dess funktionella kvaliteter (Jamal & Goodes 2001). 
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2.3.4 Psykologiska faktorer	
	
Motivation, lärande, övertygelser och attityder är psykologiska faktorer är den fjärde och sista 
faktorn som påverkar en konsuments köpbeteende och köpbeslut (Ekström, Ottosson & 
Parment 2017). 	
	
Motivation är ett intensivt behov likt en drivkraft som får konsumenten att söka 
tillfredsställelse. Sigmund Freud (se Ekström, Ottosson & Parment 2017) visar på att individer 
till stor del är omedvetna om psykologiska mekanismer i deras beteende och att individer har 
många drivkrafter som inte kan tas bort eller kan hållas tillbaka. Det visar att köpbeteendet 
påverkas av undermedvetna motiv som individen själv inte alltid förstår. Kotler, Armstrong och 
Parment (2013) skriver om hur Maslow förklarar drivkrafter i olika behov. Maslow menade att 
dessa behov är i en hierarkisk ordning uppdelad i en sju delars pyramids uppställning, där längst 
ner (1) finns de fysiologiska behoven såsom luft, mat och vatten. (2) är behov av trygghet och 
säkerhet, (3) sociala behov exempelvis tillhörighet och kärlek, (4) uppskattning såsom 
självförtroende, självkänsla och status (5) kognitiva behov som att förstå, att veta eller att vara 
nyfiken, (6) estetiska behov som skönhet och slutligen (7) behovet av självförverkligande. 
Maslows behovshierarki har blivit kritiserad men är viktig att förstå för allmänt mänskligt 
beteende (Kotler, Armstrong & Parment 2013).	
	
Erfarenheter individen har och får med åren bidrar med lärande till förändringar i individers 
beteende. Förstärkning, uppmaningar, drivkrafter, stimuli och responser är det som ligger till 
grunden för lärande. När det finns ett stimuli så omvandlas drivkraften, vilket är en stark inre 
stimulans som leder från handling till ett motiv. En drivkraft kan leda individen till att 
konsumera en viss produkt för att förverkliga sig själv och idén av att köpa en viss produkt 
skapar ett stimuli som finns i vår omgivning. Hur, var och när individen reagerar av idén 
bestämms av stimuli. Vid ett köp är diskussioner med vänner, familj och arbetskollegor ett 
stimuli som kan påverka inköpet och individens intresse. Även jämförelse mellan olika butiker 
är en bidragande stimuli för individens beslut (Ekström, Ottosson & Parment 2017). 	
	
Individer har olika attityder till olika preferenser i samhället och själva attityden är individers 
konsekventa känslor, erfarenheter och utvärderingar. Det är en konsuments attityd som avgör 
om individen tycker om produkten eller inte och det är väldigt svårt att ändra på en attityd som 
individer har utan att ändra på flera (Kotler, Armstrong & Parment 2013). Hawkins, Best och 
Coney (2003) visar på att en individs attityd påverkar sättet den känner, tänker och beter sig till 
aspekter runt om sin miljö. De förklarar att attityder fungerar på fyra sätt för en individ:	
	
Kunskapsfunktion är då vissa attityder organiserar en persons åsikter om objekt och aktiviteter 
som varumärken och konsumering. En konsument kan ha attityden att alla olika sorter av en 
viss produkt är likadana och då kommer den förmodligen att köpa den billigaste.  	
	
Uttrycka värderingar innebär att andra attityder ska uttrycka en individs centrala värderingar 
och självbild. De konsumenter som värnar om miljö kan därför utveckla sina attityder gentemot 
varumärken och produkter som kopplas till miljön.	
	
Ändamålsenlig funktion är de produkterna som håller vad de lovar och fungerar på det sättet 
som konsumenten hade förväntat sig. På så sätt skapas en positiv attityd hos konsumenten till 
den produkten och varumärket. Fungerar inte produkten eller varumärket som konsumenten 
hade tänkt sig blir det motsatt effekt.	
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Ego defensiv funktion är då människor använder sina attityder till att försvara deras egos och 
självbild mot olika sorters hot. Till exempel kan män som är osäkra på sin maskulinitet 
favorisera vissa maskulina och macho produkter framför mindre macho produkter.	
	
I ett samhälle där marknadsförare påverkar och konsumenter växer i interaktioner, påverkar 
konsumenters attityder och övertygelse deras köpbeteende. När en individ har en övertygande 
tanke kan den vara både funktionell och emotionell. Den tanken grundas i ideologi, kunskap 
eller åsikter. För marknadsförare är det intressant att ta reda på vad konsumenter har för 
övertygelser när det gäller vissa produkter och erbjudanden då själva övertygelsen framkallar 
preferenser om produkter och attityder till varumärken. Företag och marknadsförare bör vara 
försiktiga med att ändra på attityder, utan istället försöka marknadsföra deras produkter till en 
målgrupp som har existerande attityder för dem (Kotler, Armstrong & Parment 2013).  
	
	
2.4 Teoretisk analysmodell 
 

	
Figur 2: Skillnader mellan värdering och handling i köpbeslutet. Av Ekström, Ottosson, 
Parment (2017) omarbetad av studiens skribenter. 
     	
Figur 2 beskriver sambandet som påverkar konsumentens handlingar utifrån de värderingar de 
har. Faktorerna som beskrivits ovan påverkar konsumenten under beslutsprocessen av ett köp. 
Alla faktorer är individuella för varje person och således kan en eller flera faktorer påverka en 
person medan en annan individ blir påverkad av en eller flera andra faktorer. Det är när 
individers värderingar överförs till verklig handling som dessa faktorer har en stor inverkan på 
konsumenten och de beslut som tas. 	
	
De faktorer som påverkar och kan förändra konsumentens faktiska handling kan också vara 
grunden till var deras värderingar kommer ifrån början. Pilen i Figur 2 som går från faktorerna 
till värderingar beskriver just denna processen. Det kan vara att personen har blivit så pass 
påverkad av någon eller några av faktorerna att de tillslut har blivit till en egen värdering för 
personen. 	
	
Pilen i Figur 2 som leder från handling till faktorer visar att konsumenters handlingar i 
köpbeslutet går tillbaka till faktorerna. Varje köpbeslut som görs behöver inte bli påverkad av 
värdering varje gång en konsument går igenom en handling. Istället för att konsumenten ska gå 
tillbaka till värdering efter varje köp när en handling är gjord, så går den ofta tillbaka till 
faktorerna för att någon annan faktor påverkar nästkommande köpbeslut. Efter att handling har 
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återgått till faktorerna som påverkar köpbeslutet påverkar samma faktor från tidigare köpbeslut 
eller ändras faktorn som går tillbaka till handling igen. Detta kan upprepas då faktorerna kan 
förändras över tid. 	
	
Den sista pilen i Figur 2 går från handling till värdering. Denna förklarar faktumet att efter att 
en person avslutat ett köpbeslut och handling av en produkt eller tjänst skapas en ny värdering 
på grund av köpet. Till exempel kan individer påverkas av faktorerna till ett köp som var utanför 
sina värderingar, men på grund av hur produkten eller tjänsten utvärderas så ändras värderingen. 
Möjligtvis så köpte individen en produkt med ett ekologiskt positivt fotavtryck och blev så nöjd 
med produkten att personen ändrar sin värdering till att alltid köpa dessa produkter framför 
andra. Detta kan självklart gå åt andra hållet, då individen blev så besviken på produkten att 
personen bestämmer dig för att aldrig köpa den typ av produkt igen vilket då är en förändring i 
värderingen.	
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3 Metod	
	
I nedanstående kapitel presenteras tydligt hur genomförandet av studien gått tillväga. Val av 
metod, urval, genomförande av fokusgrupper och metodreflektion tas upp och redovisas. 
Avslutningsvis berörs studiens trovärdighet och etiska principer.  
	
3.1 Forskningsdesign	
 
Studien är formad utifrån en tvärsnittsdesign som är en vanlig design vid användning av 
fokusgrupper för ett särskilt tillfälle. Bryman och Bell (2011) beskriver en tvärsnittsdesign som 
mest använd vid kvantitativa undersökningar men vid forskning i företagsekonomi går det inte 
att hitta någon tydlig fördelning mellan kvantitativa och kvalitativa metoder. En tvärsnittsstudie 
är en empirisk forskning där nödvändig information är hämtad från de människor som är 
relevanta för studien för att sedan kunna testa en teori som tagits fram. Denscombe (2014) 
menar att en tvärsnittsdesign äger rum under en viss tidpunkt och för en specifik målgrupp för 
att ge en detaljerad granskning. Det som granskas i studien är skillnaden mellan värdering och 
handling i millennials konsumtion av ekologiska livsmedel. 
 
3.2 Analytiskt tillvägagångssätt 
 
Att göra en tematisk analys är ett utav det vanligaste tillvägagångssättet för att analysera den 
insamlade datan i en kvalitativ studie. Det som identifierar den tematiska analysen är att 
analysera, rapportera och identifiera olika mönster och teman (Braun & Clarke 2006; Bryman 
& Bell 2011). För att sortera ut olika teman och subteman utifrån den data som samlats in har 
strategin framework använts i studien (Bryman & Nilsson 2018). Studien har letat efter ord som 
är upprepande och återkommande i de fokusgrupper som genomförts och teorin som tagits fram. 
Upprepningar och repetitioner av samma ord kan vara ett tecken på samma tema och enligt 
Bryman och Bell (2011) kan detta vara av relevans för studien. Ord som förekom ofta i både 
den insamlade datan och teorin skrevs ner i ett dokument för att hitta en koppling mellan dem 
och för att se vilka teman som var starkast representerade. För att hitta dessa ord lästes det 
inspelade materialet som transkriberat igenom av samtliga i gruppen var för sig och teorin lästes 
igenom av alla för att sedan kunna hitta den kopplingen som fanns.  
	
3.3 Val av metod	
	
För att empiriskt studera och analysera vårt fall användes kvalitativa fokusgrupper. Detta är en 
form av gruppintervju där flera deltagare är närvarande, frågor rör ett visst ämne och är 
förhållandevis avgränsat. Fokusgrupper skapar ett samspel i gruppen och baseras på delar från 
två olika metoder. Dessa delar är fokuserad intervju (där intervjudeltagarna valts ut för att man 
vet att de varit delaktiga i en viss situation) och gruppintervju (där flera individer diskuterar 
flera frågeställningar). Tillsammans blir det en metod som skapar en fokuserad gruppintervju 
där samspelet mellan deltagarna blir ett speciellt intresseområde. En fördel med fokusgrupper 
är att genom metoden kan man driva fram åsikter från flera deltagare i en särskild fråga. Det 
finns också plats för deltagarna att utforska, diskutera och hålla med i varandras svar och åsikter 
(Bryman & Bell 2011).  
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3.4 Urval	
	
Val av respondenter till denna studie hade sin utgångspunkt i att konsumenterna var i den 
korrekta åldern för den undersökta generationen. Heterogenitet och homogenitet har under 
utformningen av urvalet tagits i beaktning. Heterogenitet krävs för att deltagarna ska få en 
gruppdynamik där det finns plats för olika uppfattningar. Detta har skapats i studien genom att 
urvalet av deltagare har segmenterats till både kvinnor och män (Johannessen, Tufte & 
Johansson 2003). För att få både kvinnor och män att delta i studien frågade vi lika många 
kvinnor respektive män om de hade möjlighet att deltaga. Homogenitet skapar en känsla av 
delaktighet och samhörighet till deltagarna, vilket i sin tur skapar en naturlig miljö för dem. 
Homogenitet avser gemenskap mellan deltagarna såsom faktorer likt ålder eller geografiska 
faktorer (Ahrne & Svensson 2015). De två fokusgrupperna som ligger till grunden för studiens 
empiri genomfördes på två olika orter där deltagarna blev tillfrågade att vara med på den orten 
de är bosatta på. 	
	
Ett icke-sannolikhetsurval i form av ett målstyrt urval har använts, detta urval är millennials 
med en inblick i ekologiska livsmedel. I och med detta urval strävas det inte efter att välja ut 
deltagare på slumpmässig basis utan syftet blir istället att deltagarna har strategiskt valts ut för 
att de är relevanta till forskningsfrågorna i studien (Bryman & Bell 2011). Studiens syfte är att 
studera millennials och för att få tillgång till personer i rätt målgrupp med rätta förutsättningar 
tillfrågades bekanta i respektive stad. 	
	
3.5 Datainsamling	
	
Hur fokusgrupperna var uppdelade och vilka som deltog presenteras nedan. 	
	
Tabell 1: Uppdelning av fokusgrupper. 

	
Morgan (se Bryman & Bell 2011) anser att en fokusgrupp ska inkludera ett mindre antal 
personer, då det förhoppningsvis kan leda till att deltagarna är mer engagerade i 
frågeställningarna som fokusgruppen baseras på och att deltagarnas personliga uppfattningar 
kommer fram mer. Fokusgrupperna i studien bestod av fem eller sex personer där 
representationen av män och kvinnor generellt var lika stor. Två fokusgrupper ansågs vara 
tillräckligt för att få ut den information som behövdes för att kunna analysera resultatet. Målet 
med fokusgruppen var inte att få en teoretiskt mättnad utan att samla in den mängden data som 
ansågs behövas för själva analysen. 	
	
Den första fokusgruppen tog plats i Kungsbacka den 29 april 2019. Ett grupprum bokades på 
Kungsbackas bibliotek då det var en neutral plats och inte påverkade deltagarna i deras tankar 
och åsikter. Grupprummet var avskilt från övriga delar av biblioteket vilket gjorde att inget runt 
omkring var störande, utan det var en avslappnad stämning som resulterade i ett lugn genom 
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hela fokusgruppen. Alla i gruppen pratade tydligt och med normal samtals röst. Att få nytt syre, 
rörelse, näring och pauser är viktigt för att hålla både huvudet och kroppen igång. Det kan vara 
allt från att öppna ett fönster för att få in ny fräsch luft till att äta och dricka (Michanek & Breiler 
2015). För att det skulle kännas bekvämt och välkomnade bjöds det på fika som deltagarna hade 
tillgång till under hela fokusgruppen. Deltagarna i fokusgruppen var bekanta med varandra 
sedan tidigare vilket ledde till att samtalet kom igång snabbt och flöt på bra under hela 
perioden. 	
	
Fokusgrupp nummer två ägde rum i Varberg och på Campus Varberg den 2 maj 2019. Då 
tidigare fokusgrupp varit i ett grupprum så bestämdes det att även denna fokusgrupp skulle 
hållas i ett grupprum för att deltagarna inte skulle bli påverkade av något runt omkring. Även 
denna gång bjöds det på fika. Under denna fokusgrupp var deltagarna inte lika bekanta med 
varandra men samtalet rullade på bra hela tiden och de hade mycket tankar och åsikter att dela 
med sig av. Alla deltagare fick sagt det dem tänkte på och de som lyssnade visade upp ett 
intresse för vad personen pratade om. 	
	
Som avslutning på båda fokusgrupperna tackades deltagarna av studenterna för att de valt att 
vara med och delat med sig av sina tankar och åsikter genom några tacksamma ord. Sedan 
förklarades det vad materialet kommer att användas till och om de hade några funderingar efter 
att vi skiljts åt var det bara att höra av sig. För båda fokusgrupperna hade en och samma 
intervjuguide legat till grunden. Då svaren och diskussionerna varierat mellan fokusgrupperna 
var följdfrågorna flexibla vid båda tillfällena. Det är vanligt att moderatorer har ett antal frågor 
som är av allmän karaktär som ger dem möjlighet att styra gruppen. För att få fokusgrupperna 
att hålla sig inom ramen för syftet valdes en moderater ut vid båda tillfällena (Bryman & Bell 
2011). Valet av moderator var samma vid båda fokusgrupperna för att det inte skulle bli en 
avgörande faktor för hur frågorna ställdes. Under första fokusgruppen behövde moderatorn gå 
in några gånger och styra in gruppen på rätt spår då det blev samtal om ämnen som inte var 
relevanta för diskussionen. För att få in gruppen på rätt samtalsämne igen ställdes samma fråga 
som ställts tidigare eller utvecklades det dem pratade om till en fråga som passade för ämnet. 
Till skillnad från den andra fokusgruppen då moderatorn bara behövde gå in vid något enstaka 
tillfälle och för att leda tillbaka gruppen användes samma tillvägagångssätt som vid första 
tillfället. De två som inte var moderatorer lyssnade och reflekterade över hur kroppsspråket 
används hos deltagarna. De iakttog hur de rörde sig och om de satt och funderade extra mycket 
över någon fråga.  Att ha någon som antecknar och reflekterar över hur kroppsspråket används 
gör att analysen inte blir lika svår att genomföra. Därför behöver det inte riskeras att 
informationen blir osäker och behöver inte förlita sig på att moderatorn kommit ihåg allt 
(Alvehus 2013). 	
	
Båda fokusgrupperna spelades in på tre olika ljudupptagnings apparater vid båda tillfällena för 
att säkerställa att det som sades kom med. Att spela in diskussionen ansågs vara det bästa 
alternativet eftersom det kan vara svårt att få ner allt som sägs i anteckningar och samtidigt veta 
vem det är som har sagt vad. Genom att spela in samtalet gav det möjlighet att se och studera 
hur en kollektiv mening skapades i gruppen, vilket är en av de viktigaste faktorerna vid en 
fokusgrupp (Bryman & Bell 2011). Innan diskussionerna i fokusgrupperna började fick 
deltagarna skriva på ett samtyckesavtal där de godkände att samtalet spelades in och att det som 
sagts fick användas anonymt i syftet av undersökningen. Efter vardera fokusgrupper 
transkriberades det som spelades in för att sedan kunna användas i analysen. Studenterna delade 
upp varje fokusgrupp i tre delar och transkriberade ner en tredjedel var från respektive 
fokusgrupp.	
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I empirin kommer fokusgrupp 1 benämnas med F1 och fokusgrupp 2 med F2. Deltagarna från 
respektive fokusgrupp kommer benämnas med D följt utav ett nummer. Deltagare 3 från 
fokusgrupp kommer då att heta F1:D3 i empirin. Beskrivning går att koppla till tabell 1. 	
 
3.6 Metodreflektion	
	
Vissa forskare föredrar att deltagarna i en fokusgrupp inte ska känna varandra då detta bidrar 
till existerande samspelsmönster och att statusskillnader kan färga gruppdiskussionen på ett 
icke avsett sätt (Bryman & Bell 2011). Att få ihop deltagare till fokusgrupper med en avsevärd 
medvetenhet om miljö och ekologiska livsmedel som samtidigt inte var bekanta var svårare än 
förväntat, då många hade svårt att vara med på grund av tidsramen. Därför valdes istället att 
strategiskt välja deltagare till en av fokusgrupperna där de redan hade en bekantskap. För att få 
deltagare till fokusgrupperna tillfrågades studenternas bekanta. Enligt Alvehus (2013) så finns 
det inga direkta riktlinjer, utan man bör välja vilket ställningstagande i relation till den 
undersökning som ska genomföras och i relation till hur möjligheterna att sammankalla 
fokusgrupperna ser ut. Genom att blanda strategi för rekrytering av personer ansågs vara 
lämpligt då alla deltagare hade en relevant koppling till studien, oavsett om de var bekanta med 
varandra eller inte.  
	
Det uppkom situationer i fokusgrupperna där moderatorn behövde avbryta diskussionen för att 
styra in på rätt ämne då samtalet inte var relevant för studien. Det uppkom också situationer där 
deltagarna gick vidare och diskuterade ämnen inte studien inte planerat tidigare. Detta hade 
kunnat avbrytas av moderatorn för att leda vidare deltagarna in på diskussioner om det ämne 
studien ville ha svar på men det visade sig vara relevant för studien. Bryman och Bell (2011) 
visar på att moderatorn ska vara försiktig i att styra samtalen för mycket och om deltagarna har 
fria tyglar finns det en bättre möjlighet att finna det som de tycker är intressant och viktigt.  	
	
Fokusgrupper skapar möjligheten att förstå varför människor tycker som de gör och ger även 
möjligheten för deltagarna att utforska varandras skäl till att ha en viss åsikt (Bryman & Bell 
2011). Något studien inte reflekterat över innan var att deltagarna menade att på grund av att 
de innan fokusgruppen fått reda på ämnet utökade sina åsikter jämfört med deras åsikter i 
vardagen. 	

3.6.1 Studiens trovärdighet	
	
För att skapa trovärdighet och öka kvaliteten av studien har studien använt sig av Lincoln och 
Gubas (se Bryman & Bell 2011) kriterier för hur bra en kvalitativ undersökning ska vara. Dessa 
kriterier innefattar tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering eller bekräftelse 
och valdes då de ska visa trovärdigheten i en kvalitativ studie (Bryman & Bell 2011). Lincoln 
och Gubas kriterier var mest applicerbar för denna studie. 	
	
I kriteriet tillförlitlighet spelar den sociala verkligheten en stor roll. Tillförlitlighet är 
motsvarighet till intern validitet och betyder att det forskare beskriver och kommer fram till, 
beror på hur godkänt andra tycker att det är. I den här studien omfattar det deltagarna i 
fokusgrupperna som har varit en del av den sociala verklighet som har studerats (Bryman & 
Bell 2011). Deltagarna i fokusgrupperna fick ta del av information om deras konfidentialitet 
samt ge deras medgivande innan fokusgrupperna startade. Studenterna berättade att de när som 
fick avbryta och lämna rummet samt att deltagarna fick skriva under ett samtyckesavtal innan. 
Efteråt har det materialet som tagits fram transkriberats för att ta med det som var relevant för 
detta ämne i studien. För att ge studien trovärdighet valdes det att skicka empirin från 
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fokusgrupperna till deltagarna för att få godkännande. Empirin skickades via mail till samtliga 
deltagare. De hade inga kommentarer och har genom de skapat förtroende vilket visar på att 
tillförlitligheten är hög. 	
	
Överförbarhet är ett kriterium som innebär att det ofta är en liten grupp eller individer med 
gemensamma egenskaper som används för att uppnå kvalitativa resultat (Bryman & Bell 2011). 
Det ska ligga fokus på den betydande aspekten av det som studeras i fokusgrupperna. Enligt 
Guba & Lincoln (se Bryman & Bell 2011) ger en tydlig redogörelse individer hjälp genom en 
databas, som de sedan kan granska hur pass bra resultaten kan överföras till en annan miljö. Då 
studien som gjorts ska vara enkel för andra forskare att återskapa kommer överförbarheten att 
vara hög. Genom att den teoretiska analysmodellen är pålitlig kan den användas i flera studier, 
exempelvis för att analysera andra målgrupper. Den teoretiska analysmodellen är väl beskriven 
vilket gör att den är lätt att använda vid flera tillfällen 	
	
Det tredje kriteriet är pålitlighet, där Guba och Lincoln (se Bryman & Bell 2011) visar på ett 
granskande synsätt. I det granskande synsättet bör de tillhörande faserna för 
forskningsprocessen vara inkluderad. En pålitlighet är accepterade vetenskapliga referenser 
vilket studien innefattar samt att handledare och studiens skribenter kommer att granska den. 
Dessutom har studien varit kritisk till relevant teori och analyserat den utifrån olika perspektiv. 	
	
Det fjärde kriteriet är konfirmering eller bekräftelse vilket innebär att den som forskar behöver 
vara objektiv och inte påverkat studien genom sina egna värderingar (Guba & Lincoln se 
Bryman & Bell 2011). Studien strävade efter att vara så neutral som möjligt i fokusgrupperna, 
men genom att bara vara på plats anser de att det nästan är omöjligt att vara objektiv i kvalitativa 
undersökningar. För att påverka diskussionen i fokusgrupperna minimalt var det endast en 
moderator som ställde frågor till deltagarna samtidigt som två andra analyserade helheten av 
fokusgrupperna.	
	
För ökad trovärdighet i studien kontaktades upphovsmannen för Figur 1 via telefon då det 
behövdes godkännande för copyright. 	

3.6.2 Etiska principer	
 
I studien som genomfördes var de fyra etiska principerna i åtanke när fokusgrupperna ägde rum 
(Bryman & Bell 2011). Dessa principerna fanns relevanta för undersökningen då det var viktigt 
att deltagarna kände sig bekväma och trygga. Den första principen skada för deltagarnas del 
menas på att deltagarna kan känna sig stressade och nervösa över vad de sagt i diskussionen 
och om konfidaliteten de delade med studien. Deltagarna fick information om att deras 
personuppgifter enbart kommer användas i vår transkribering för att sedan komma att tas bort. 
Efter transkriberingen raderas samtliga ljudinspelningar på alla enheter. Den andra principen är 
samtyckeskravet från deltagarnas sida. Deltagarna i fokusgrupperna som gjordes var medvetna 
om att de kunde gå från diskussionen om de ville, deras anonymitet i undersökningen samt att 
deras deltagande var frivilligt. Deras anonymitet är att endast skribenterna av studien har 
tillgång till deras personuppgifter samt att de var medvetna om att deras åsikter kommer att 
användas till analys för studien. För att få samtycke från deltagarna behövde dem skriva på ett 
samtyckesavtal innan fokusgrupperna startade. Den tredje aspekten som är lik 
samtyckesprincipen är inkräktande på privatlivet där deltagarnas värderingar är att respekteras, 
då ämnet som diskuterades kunde komma att vara känsligt. Skulle någon av deltagarna ångra 
sig i ett senare skede och välja att avstå från undersökningen, kommer den personens tolkningar 
och attityder tas bort från transkriberingen och sedan uppsatsen. Efter respektive fokusgrupp 



 

- 17 - 

berättade studenterna att deltagarna hade möjlighet att höra av sig om dem hade någon inverkan. 
Resultatet av den insamlade empirin skickades också ut till samtliga deltagare efter 
transkribering.   I den fjärde principen som innebär falska förespeglingar var det tydligt vad 
undersökningen och syftet innebar. Detta så att deltagarna skulle vara bekväma med deras 
uttalanden och inte skulle begränsa dem på något sätt (Diener & Crandall 1978 se Bryman & 
Bell 2011). För att förhindra falska föreställningar började respektive fokusgrupp med en 
introduktion av studiens syfte och hur det kommer att användas.   
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4 Resultat 
 
I nedanstående kapitel redovisas den insamlade empirin från fokusgrupperna som genomförts. 
Empirin är uppdelad i olika kategorier med utgångspunkt från studiens frågeställningar. 
Fokusgrupperna benämns med F följt utav vilken fokusgrupp det kopplas till och tillhörande 
deltagare benämns med D följt utav ett nummer.  
	
4.1 Prioritering vid köp 	
	
Ett flertal av deltagarna i fokusgrupperna var intresserade av mat och lever en hälsosam livsstil. 
I frågan som ställdes om vad de prioriterade senaste gången de handlade i en matbutik kom 
flera olika svar. En deltagare i F2 menade på att han handlar efter vad det är för mat som ska 
lagas och ett par respondenter i F1 svarade att de ofta handlar efter kort datum och prioriterar 
svenskodlat samt vill ha basvaror hemma. 	
	
“Jag brukar köpa mycket sådant som det är kort datum på. Och sen tänka lite på vad sakerna 

kommer ifrån, om det är svenskodlat eller så.”	
(F1:D3 29 april 2019) 	

	
“Att man har bra bas grejer hemma så kan man köpa till det där extra.”	

(F1:D2 29 april 2019)	
	
När D5 i F2 handlar mat försöker han prioritera att köpa svenskodlat, speciellt när det kommer 
till kött. Men samtidigt är han generellt dålig på att jämföra livsmedel och är dåligt insatt. Helst 
av allt vill han bara ta det som behövs och sedan gå därifrån. 	
	
“Jag brukar inte lägga speciellt mycket energi som man kanske hade önskat eller velat göra 

för att bidra så mycket som möjligt.”	
(F2:D5 2 maj 2019)	

	
D5 i F1 jämför sina prioriteringar vid sitt handlade med sina vänners vanor där han tar upp att 
istället för att storhandla en gång i veckan, handlar han på väg hem från jobbet runt fyra gånger 
i veckan. Dock är inte dessa gångerna planerade. Om han ska handla en längre stund kanske 
tiden tas till det men många gånger tar stressen över och då finns inte tiden att gå och kolla i 
butiker. Istället blir det att han tar det han är van vid utan att jämföra livsmedlen med varandra.	
	
Tvärtom gillar D1 i samma fokusgrupp att gå länge och handla och hennes prioriteringar är 
att köpa ekologiskt och svenskt. Samtidigt menar hon på att om det är jättestor skillnad i pris 
mellan liknande produkter så är det inte alltid värt att köpa den dyrare. Hon är noga med att 
kolla innehåll i livsmedel så att hon vet vad det är i dem. D2 instämmer och tar upp att hon är 
noga med att det inte ska vara palmolja i och ratar olika sorters smör då de har det i sig. D4 
prioriterar främst pris. För honom är det viktigt att ha det som är livsnödvändigt hemma och 
sen tar man de billigaste alternativen. 	

4.1.1 Faktorer som påverkar köpbeslutet 
	
Majoriteten av deltagarna i F1 ansåg att prisfaktorn spelade en stor roll när de konsumerade 
livsmedel. Några tog upp prisskillnaden på köttfärs som kommer från Irland och Danmark 
jämfört med svensk köttfärs. Köttfärs från utlandet brukar oftast vara billigare och några i 
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fokusgruppen valde därför att konsumera det billigare alternativet. På senare tid hade de börjat 
reflektera över prisfrågan jämfört med hur bra kvalitet köttfärsen har. Fler och fler hade börjat 
konsumera den svenska köttfärsen. 	
	

“Jag har tidigare köpt köttfärs från Irland och Danmark för det har varit billigare, men nu 
har jag börjat tänka att det kanske inte är så enorma skillnader egentligen. Sedan är ju säkert 

den svenska köttfärsen mycket bättre men är det mycket billigare köper jag ändå den 
utländska.”  	

(F1:D4 29 april 2019)	
	
Istället för att köpa utländskt kött menade D5 i F1 att han köpte svenskt kött framför andra 
alternativ då det var något han lärt sig som barn vilket är en social faktor. Detta sa han var det 
viktigaste han förhåller sig till i sin vardagliga konsumtion av livsmedel. I F1 handlar många 
av deltagarna livsmedel som de vet vad det är och har koll på sedan tidigare. D2 konsumerar 
inga e-ämne eller andra, enligt henne, konstiga ingredienser hon inte känner till. D1 håller med 
och menar att är det kidneybönor så står det kidneybönor på baksidan och inget annat. 	
	
Faktorn att bli påverkad av någon i sin närhet ansåg hela F1 ha en stor inverkan vid köpbeslutet. 
Det är de personerna i närheten och som influerar en till att prova nya saker och kan få en att 
ändra tankesätt. Umgås man dagligen är det klart att det ger effekt på livet menar D4. Även 
majoriteten i F2 ansåg att detta spelade en stor roll på personens köpbeslut. D3 i F2 är tydlig 
med sina värderingar kring miljövänliga livsmedel och ekologiska livsmedel. Hon anser sig 
själv vara miljömedveten och gör aktiva val för miljön i sin vardag. Sina åsikter gillar hon att 
sprida till andra och vill påverka sitt sociala umgänge.	
	

“Vilket umgänge man har tror jag påverkar väldigt mycket på vad man prioriterar när man 
handlar.” 	

(F2:D3 2 maj 2019)	
	
Deltagarna i F1 ansågs bli påverkade av sociala medier och det som syns där. Syns något ofta 
var dem mer villiga att köpa det. Ett exempel som togs upp var alla avokadomackor som läggs 
upp och hur gärna de köpte avokado efter det för att kunna göra samma sorts macka. Deltagarna 
lyfte också upp smoothie bowls med nötter och acai och hur den trenden påverkade dem att 
köpa just acai och föll för det på grund av att de ser det på sociala medier och det ser bra och 
fint ut på bild. D1 i F1 hade kommit på sig själv att köpa en viss mandelmjölk för att den var 
fin att kolla på i kylskåpet. Var det en produkt som inte skulle synas så mycket spelade inte 
förpackningen någon roll. D2 delade hennes tanke och kunde relatera till att de som gick att se 
skulle vara fint och se bra ut. De båda ansåg att olivoljan som de alltid hade framme skulle vara 
snygg för att göra hela känslan i köket. En annan deltagare tyckte att detta var ett spännande 
sätt att tänka på. 	
	
“Jag har en glasflaska som jag häller min olivolja i, så då kan jag lika gärna köpa ICA basics 

olivolja för den syns ändå inte.” 	
(F1:D1 29 april 2019)	

	
I F2 tror de flesta att familjefaktorn på ett eller annat sätt påverkar köpbeslutet. D2 tar upp att 
han lärt sig laga mat från sina föräldrar och att det då blivit att han lagar samma recept och 
köper samma saker som dem gjort. Det är med sina föräldrar man varit med och handlat och att 
det finns en anledning till att de väljer just det de väljer. 	
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“Jag tror absolut att familjen påverkar mig i mitt köptbeslut.” 	
(F2:D2 2 maj 2019)	

	
D2 tog upp ett exempel med mjölk och menar på om en person har druckit en viss mjölk under 
hela sin barndom och föredrar den, lär personen fortsätta att dricka den eftersom den har följt 
med från början. D1 tror att det är snarare är om man provar något nytt eller blir bättre påläst 
på saker och ting som en förändring görs. Gör man allt på rutin och handlar det som man alltid 
gör blir det alltid det som det varit, ingen större förändring görs. Majoriteten av F2 menar att 
en förändring sker om de läser sig in på det eller faktiskt är intresserad av att veta mer om vad 
de konsumerar. 	
	
I F1 berättar D2 att hennes föräldrar aldrig köpt något färdiglagat. Färdiga köttbullar aldrig 
skulle finnas hemma hos henne som liten, så det skulle hon aldrig köpa hem idag när hon bor 
själv. Hon tror att det har påverkat henne väldigt mycket och skulle i dagsläget inte köpa hem 
någon färdigmat. På samma sätt tar D2 i F2 upp att hans föräldrar har handlat mycket ekologiskt 
och att han i sin tur tagit efter det och konsumerar mycket ekologiskt själv idag. 	
	
4.2 Val av ekologiska livsmedel	
	
Några av deltagarna i F1 menade på att de skulle vilja handla mer ekologiskt och ett par var 
kritiska till det. De mer kritiska ansåg att det är lätt att sitta och säga att man vill handla 
ekologiskt i en diskussionsgrupp men hade man velat veta tillräckligt mycket om det innan hade 
man redan tagit reda på det. D4 tog upp att man vill ta reda på vad allt innebär men att man är 
för bekväm och utgår från att det man köper är bra och orkar inte bry sig om vad allt betyder. 
Deltagarna tog upp att ofta plockar man på sig varor innan man har hunnit reflektera kring det 
ekologiska. Sedan har man glömt bort det och tänker på nästa livsmedel innan man är i kassan. 	
	
“Men vi grundar nog oss i att vi är bekväma. Oavsett om jag väljer att köpa ekologiskt eller 

inte påverkar inte det mig speciellt mycket och då gör man inte så mycket åt det.”	
(F1:D5 29 april 2019)	

	
D1 i samma grupp tar upp att det är svårt att vara medveten om alla ekologiska livsmedel och 
att man väljer efter vad man tycker är viktigt. Gruppen ansåg att det måste ske en förändring 
för att man ska göra något och att något måste nästan hända nära en för att man ska orka bry 
sig. 	
	

“För min del hade jag behövt en riktig tankeställare med något som händer för att jag ska 
sätta mig in i miljö och ekologisk mat.”	

(F1:D5 29 april 2019)	
	
I F2 tar en D4 upp att hon har tänkt på att när man handlar bananer har de ekologiska bananerna 
en plastpåse runt sig. På grund av det väljer hon inte de ekologiska bananerna för att de redan 
är i en plastpåse, och tar de icke ekologiska bananerna istället. På så sätt hjälper hon miljön. Då 
inflikar D5 att om man tänker efter är nästan allt ekologiskt i plast och då känns det bättre att 
köpa det som inte är i plast istället. 	
	
I samma fokusgrupp berättade en av D6 att hon senaste tiden börjat konsumera allt mer 
ekologiska varor och känt att det var något som passade henne bra. Hon berättade att det kändes 
rätt och var nöjd med de livsmedel som konsumeras. Inom de märken som gör mycket 
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ekologiskt hade hon hittat sina favoriter och försökte förhålla sig till dem i så lång utsträckning 
som möjligt.  	

4.2.1 Definition och attityd av ekologiska livsmedel	
	
Vad som definierar ekologiska livsmedel var det i F1 mixade tankar om. Deltagarna nämnde 
ord som närodlat och utan bekämpningsmedel men en generell inställning var att en tydlig 
definition och exakta krav av ekologiska livsmedel var svåra att veta. Detta väckte en diskussion 
där alla stämde in att man anser att ekologiskt skapar en positiv märkning på livsmedlet och att 
man tar för givet att de livsmedlen är bra, samtidigt som de var kritiska till vad alla märkningar 
betyder.	
	

“Eftersom jag inte vet exakt vad det ekologiska står för och vad som kraven är för just det 
specifika livsmedlet är så blir det svårt att förklara varför det är bättre än något annat 

livsmedel som inte är ekologisk. “ 	
(F1:D2 29 april 2019)	

	
Diskussionen i F1 gick snabbt vidare till vad deras attityder mot ekologiska livsmedel var. På 
grund av tidigare fråga ifrågasatte vissa till en början den ekologiska livsmedelsindustrins 
miljöpåverkan och om det finns kryphål i märkningar och certifieringar. D1 menade att icke 
ekologiska livsmedel är förmodligen inte alltid “dåliga” eller “farliga” för människor men att 
de ur ett miljöperspektiv och kvalitetsperspektiv är bättre än icke märkta livsmedel. D5 tog upp 
att det inte är lika tydligt inom livsmedel vad som är positivt för miljön i jämförelse med till 
exempel modeindustrin som har uppmärksammats med sina icke-hållbara livsmedel, då han 
inte upplevt någon stor skandal av icke-ekologiska och ekologiska livsmedel. 	
	
Hur deltagarna ville att deras varukorg skulle såg ut om de själva fick bestämma var något som 
kom upp som diskussion i F2. Flera var överens om att de ville ha mer vegetariskt. Någon tyckte 
dock att det skulle bli svårt att ersätta allt för mycket på grund av smakerna. D1 tyckte att han 
hade dålig koll på vad det fanns att tillaga inom det vegetariska men ville gärna testa och finna 
mer kunskap. Flera i gruppen instämmer om att de ville ha mer kunskap och mer medvetenhet 
om just vegetariskt och ekologiskt. D5 menade att han måste ge det en chans och våga testa 
något nytt. Majoriteten i gruppen ville ha mer klarhet och information om vad som verkligen är 
bra att konsumera och vad som är mindre bra. 	
	
“Jag hade velat ha mer klarhet om vad som är svensk och bra. Det hade varit skönt att veta.” 	

(F2:D5 2 maj)	
 	
Ett förslag som kom upp i F1 var att livsmedelsbutiker borde ha en hörna med alla livsmedel 
som är ekologiska, så de blir lättare för konsumenter att faktiskt veta vilka livsmedel som är 
bättre än andra. 	
 
4.3 Miljömedvetenhet	
	
Fokusgrupperna diskuterade om de ansåg sig själva vara miljömedvetna. Deltagarna i F1 tänkte 
en bra stund innan ett par talade om att de var kritiska mot sig själva då de är vegetarianer, äger 
ingen bil, återvinner allt men flyger flera gånger per år. D4 menar på att han inte alls är 
miljömedveten, men om han jämför med ett år sedan så har medvetenheten ökat. Jämför han 
med andra tycker han inte alls att han är miljömedveten, då det han endast bidrar med är 
källsortering. D5 tar även han upp att han sorterar sopor men kör bil varje dag och även flyger. 	
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“Jag skulle inte strunta i ett resmål fast jag vet att det är dåligt för miljön och jag är 

medveten om att det är dåligt.”	
(F1:D5 29 april 2019)	

	
I F2 tog D5 upp att han inte gör så mycket aktiva val för miljön, om man jämför med andra 
individer som är mer miljömedvetna. Någon annan menar på att han tänker att det man gör 
kommer inte att förändra världen, vilket han även påpekar är fel tänk från hans sida. Han tycker 
att han inte är tillräckligt medveten och är för bekväm. D6 tar då upp att det är så mycket dåligt 
man gör mot miljön att man väljer att inte tänka på det som en försvarsmekanism. Diskussionen 
tar sedan fart då D1 tar upp att det vi gör i Sverige inte spelar så stor roll ur en världs synpunkt 
och att svenskar utgör en otroligt liten del i miljöproblemet i världen. Även om Sverige flyger 
massor och inte är en förebild så blir det en så liten del av det hela. D2 menar då på att den 
förklaringen är fel och att det är vi i Sveriges fel för att vi väljer att köpa livsmedel från andra 
länder. Det blir att svenskar skyller ifrån sig istället för att ta ansvar. D1 menade då på att han 
inte är ensam om att tro att han inte påverkar världen, oavsett om det är medvetet eller 
omedvetet. 	
	

“Att slänga sopor kan jag göra för att det inte tar sån stor del av min vardag men att börja 
cykla till jobbet blir för tidskrävande. Bilen är något jag aktivt prioriterar fast andra 

alternativ är bättre i alla aspekter.”	
(F2:D1 2 maj 2019)	

	
Faktorerna som påverkar köpbeslutet i deltagarnas medvetenhet kring miljön blandades in. 
Majoriteten av deltagarna från båda fokusgrupperna menade då på att mycket av det som de 
tänker på idag kommer från deras bakgrund och uppväxt. Vänner och vilken umgängeskrets 
människor har påverkar också medvetenhet. D5 i F1 menar på att några av hans vänner tror på 
miljöförstöringen och andra inte. 	
	
En annan aspekt som också påverkar miljömedvetenheten är sociala medier. I F2 tar deltagarna 
upp om konton som uppmärksammar miljökrisen och att de har fått upp ögonen för hur dåligt 
det är att flyga. D3 flikar in med att hon följer flera konton på Instagram med mat och hälsa i 
fokus, varav en av hennes kompisar som har en stor skara följare. På Instagram utger kompisen 
sig för att vara vegan men i verkligheten äter hon kött och mejeriprodukter. Gruppen diskuterar 
att det är rätt vanligt att människor på sociala medier visar upp något som inte alls stämmer 
överens med verkligheten. Om det är rätt eller fel är de mer kluvna med, då många av dem 
influerar sina följare att vara bättre, även om personen själv i fråga inte är det. 	
 
4.4 Slutsats av empirin	
	
Genomgående i resultatet hade majoriteten av deltagarna en vision att vara mer ekologiska i sitt 
tänk, men att det fanns ett eller flera hinder längst med vägen till handling. Det som påverkade 
deltagarna från att handla utifrån sina värderingar var olika faktorer i deras vardagliga liv. 
Studien fick fram att de som valt att konsumera ekologiskt efter deras värderingar också 
påverkades av faktorer i deras vardag. Hur deras handlingar, efter att de blivit påverkade av en 
eller flera faktorer, togs vara på var individuellt för alla personer. Var deltagarnas värderingar 
kom ifrån varierade men majoriteten av alla värderingar hade sin utgångspunkt i faktorerna. 
Faktorer som pris, bekvämlighet och saknaden av kunskap av ekologiska hållbarhetskrav hade 
en påverkan hos de flesta av deltagarna.	
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Resultatet visade även att deltagarna hade en medvetenhet om miljön men att de samtidigt 
menade på att en förändring va tvungen att ske. Flera av deltagarna skulle inte förändra sina 
värderingar om inte något drastiskt hände och påverkade dem nära inpå som individer. Även 
om det skedde en förändring, ansåg de att det krävdes mer information och kunskap om 
ekologiska och miljömärkta livsmedel för att ändra sina köpbeslut. Även om flera av deltagarna 
såg sig som bekväma grundades flera av deras val i att de saknade kunskap om vad 
hållbarhetskrav betyder, vilket ledde till att de avstod från att konsumera ekologiska livsmedel. 	
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5 Analys och diskussion 
 
I följande kapitel analyseras och diskuteras studiens insamlade empiri med utgång i teorin och 
studiens reflektioner. Analysen och diskussionen grundar sig i studiens frågeställningar och är 
uppdelade efter dem. Kapitlet avslutas med hur ny förståelse har växt fram utifrån den teoretiska 
analysmodellen.  
	
5.1 Skillnaden mellan värdering och handling till konsumtionen av 
ekologiska livsmedel	
	
Idag saknar majoriteten av millennials kunskap om ekologiska hållbarhetskrav. Även pris och 
bekvämlighet är en faktor som påverkar. Cherian och Jacobs (2012) forskning visar att många 
konsumenter saknar kunskap om miljövänliga produkter och att individer i generationen 
millennials anser att begreppet hållbarhet är svårt att relatera till tydlig kunskap (Hill & Lee 
2012). Då en merpart av millennials saknar kunskap om ekologiska livsmedel väljer majoriteten 
att inte konsumera det. Även om de är positiva till att lära sig mer om innebörden bland 
ekologiska livsmedel, tar de sig inte tid för att söka information om det. Konsumenter är 
positiva till produkter som är bra för miljön, samtidigt som de faktiskt inte konsumerar det (Park 
& Lins 2018).	
	
En faktor som ligger till grund att millennials inte konsumerar ekologiska livsmedel även om 
de vill, ligger i bekvämligheten. Att leta information och ta reda på fakta om ekologiska 
livsmedel tar tid från vardagen som hellre läggs på andra aktiviteter än handling. I dagens 
moderna livsstil blir konsumenters tid en begränsning (Ricci, Banterle & Stranieri 2018). 
Cherian och Jacob (2012) visar på att miljökonsekvenserna har bidragit till att konsumenter fått 
en ökad kunskap om deras livsstilar vilket gör att de känner behov av att förändra det. Trots 
detta visar resultatet att millennials inte handlar efter deras värderingar och att de inte har 
tillräckligt med kunskap om hållbarhet samt är begränsade av tid. Hade konsumenter istället 
tagit sig tiden för både att läsa på om vad som är bra för miljön och varit mindre bekväma hade 
skillnaden mellan värdering och handling minskat. 	
	
Samtidigt är fler individer bekymrade över miljökrisen i världen (Barbarossa & Pastore 2015) 
men millennials menar på att trots vetskapen om dåliga val för miljön så gör varje individs val 
så lite skillnad av krisen i det stora hela. Samtidigt som de menar på att man är medveten om 
krisen men väljer att inte tänka på det som en försvarsmekanism för att inte må psykiskt dåligt 
över all miljöförstöring som finns. 	
	
Skillnaden mellan värdering och handling ses tydligt då millennials menar på att de är 
miljömedvetna i sin vardag med återvinning, sophantering, äter vegetariskt och inte äger några 
bilar av aktiva val för miljön. Trots dessa miljöval älskar de att resa och flyger flera gånger om 
året. Konsumenter som säger vad den gör gentemot vad den faktiskt gör skapar skillnaden 
mellan värdering och handling (Ekström, Ottosson & Parment 2017). Även om konsumenterna 
väljer att vara medvetna om miljön i sin vardag, påverkar de ändå med utsläpp genom flyg och 
resor. Om de istället tänker på att minska sina flygresor kompenseras det mer för hållbarheten 
och skillnaden för handling och värdering reduceras.  	
	
Tilliten konsumenter har till företag och varumärkes garantier på hållbarhet är en annan aspekt 
som spelar roll för värdering och handling (Ekström, Ottosson och Parment 2017). Majoriteten 
av millennials är kritiska till kraven för ekologiska livsmedel och menar på att det är svårt att 
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veta vad det är som anses som just ekologisk för varje livsmedel. De köper mer gärna närodlat 
än ekologiska livsmedel från exempelvis Spanien då de anser att det är bättre ur en 
miljösynpunkt. Då behöver inte det närodlade vara ekologiskt. Ohtomo och Hiroses (2007) 
forskning tar upp att köpbeteenden är komplexa vilket gör att miljömedvetna konsumenter 
väljer att inte konsumera det som anses vara miljövänligt. Endast 6% tror på hållbarhetskrav 
(Ekström, Ottosson & Parment 2017) och endast 30% av konsumenter väljer att ta sina 
värderingar vidare till handling (Carrington, Neville & Whitwell 2014). Om företag hade 
propagerat mer för vad sina miljömärken betyder hade antagligen fler konsumenter blivit 
medvetna om det och vågat lita mer på dem. Istället väljer fler att avstå från livsmedel med 
hållbarhetskrav för att en stor del individer saknar kunskapen om vad det betyder.	
	
Det är inte bara kunskapen som saknar hos millennials för att de ska ta sina värderingar till 
handling med ekologiska livsmedel, utan även utseendet av produkten spelar roll. Ska 
produkten stå framme är det viktig att designen på paketet eller förpackningen är fin. Då får det 
gärna vara dyrare, bättre och lyxigare livsmedel. Ska innehållet hällas över i någon annan 
förpackning spelar det däremot ingen roll om livsmedlet är av sämre kvaliteter, då 
förpackningen ändå inte ska synas. När millennials köper fina förpackningar stärks självbilden 
och identiteten hos dem vilket gör att produktens innehåll inte har en lika stor påverkan i 
köpbeslutet. Konsumenter som ser sig själva som miljömedvetna men gör något annat när de 
faktiskt står vid livsmedelshyllan i en butik visar att det finns ett svagt samband mellan 
värdering och handling (Ekström, Ottosson & Parment 2017).	
	
Skillnaden mellan värdering och handling av konsumtionen av ekologiska livsmedel finns. 
Millennials ser sig själva som miljömedvetna genom att äta vegetariskt och sopsortera samtidigt 
som de flyger flera gånger om året, är för bekväma för att söka information om bättre produkter 
för miljön och köper det billigaste alternativet. 	
	
Kopplas detta till Figur 2 visar det att millennials har värderingar om vad de tycker om 
ekologiska livsmedel, som de sedan tar vidare till faktorerna. Faktorerna som uppväxt, social 
umgängeskrets, självbild och ekonomi påverkar individerna för vad de väljer att ta vidare till 
handling. Faktorerna spelar en roll om vilka livsmedel millennials väljer att konsumera. 	
	
5.2 Millennials konsumtion av livsmedel 
 
Hur konsumtionen av olika typer av livsmedel såg ut hos deltagarna varierade utifrån vad dem 
sökte och var intresserade av. Kotler, Armstrong och Parment (2013) diskuterar att olika varor 
och tjänster uppfyller olika önskemål och behov hos deltagarna och detta gick att se i 
deltagarnas konsumtion av livsmedel. Några av deltagarna kände ett behov av att konsumera 
ekologiska livsmedel baserat på egna kunskaper samtidigt som andra deltagare hade andra 
behov och konsumerade ut efter de. Konsumtionen grundade sig i från vad som skulle lagas 
specifikt för den dagen till vilka varor som såg mest estetiskt tilltalande ut. 	
	
Av de deltagare som hade ett behov av att konsumera ekologiska livsmedel så framgick det att 
många hade hittat varumärke som de oftast köpte när de handlade en viss produkt. Någon 
menade att om de hittat en produkt som var både ekologisk, bidrog till något bra och föll dem i 
smaken kändes de rätt att handla de varumärket. Detta kan förklaras med Aksoy et als. (2015) 
teori om att skapa konsumentlojalitet som kopplas samman med lycka. Lyckan hos 
konsumenten framkommer då företagen som producerar produkten bidrar till goda miljöer och 
främjar samhällets välmående som i detta fall är konsumtionen av ekologiska livsmedel. Att 
konsumera ett och samma varumärke kan också betyda att kunden byggt upp en lojalitet 
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gentemot ett företag och i teoridelen diskuteras Asseals (1995) forskning om lojalitet och 
framförallt märkeslojalitet. Han menar att märkeslojalitet har sin grund i ett köpbettende och 
bygger på att kunden i ett tidigare skede är nöjd med produkten och av den anledningen 
fortsätter att konsumera just det märket vilket har varit fallet för de som konsumerat samma 
ekologiska varumärke. Konsumtionen av ett visst varumärke som är med och bidrar till lycka 
har också mynnat ut i en lojalitet till varumärket. I fokusgrupperna kom det också fram att 
många ofta konsumerar samma varumärke oavsett om de konsumerar ekologiskt eller inte. En 
person berättade att de alltid köper samma sorts mjölk och en annan köpte samma olivolja. 
Anledningen till att personen konsumerade just den typen av olivolja var till största del det 
estetiska men det har till slut blivit till en lojalitet mot det varumärket. Både personen som 
konsumerar mjölk och personen som konsumerar olivolja från samma varumärke har skapat en 
lojalitet mot dessa varumärken och att vara nöjd med en produkt i ett tidigare skede är en av 
anledningarna till att fortsätta konsumera just det varumärket (Asseal 1995). 	
	
Något som kom upp ett antal gånger under fokusgrupperna var att deltagarna konsumerade 
mycket av sina livsmedel baserat på vanor. En av deltagarna köpte oftast kött från utlandet, dels 
för att det var billigt men också för att det blivit en vana. Att konsumera utifrån en vana är något 
Ekström, Ottosson och Parment (2017) diskuterar och menar att en kund kan vara nöjd med en 
produkt och det i sin tur leder till en vana och inte enbart en lojal handling. Personen som 
konsumerade kött från utlandet var inte lojal mot något speciellt varumärke utan köpte det som 
fanns att tillgå i butiken. Köp som baseras på denna typen av vanor baseras oftast på inköp utan 
någon slags utvärdering eller informationssökning utan de görs oftast omedvetet och är svåra 
att förklara varför de gjorts. Något som säger emot denna teori från Ekström, Ottosson och 
Parment (2017) är konsumtionen av bananer utan plastpåse som en i fokusgrupperna gjorde. 
Personen ansåg att det var bättre att konsumera bananer som inte var ekologiska men att de inte 
hade plast runt sig än att konsumera ekologiska bananer med plast runt om. Personen ansåg sig 
då bidra till miljön genom att välja bort de ekologiska men samtidigt välja bort plasten runt om. 
Vilken typ av bananer som konsumerades var inte baserat på lojalitet utan enbart på en vana.  
	
Många köp som konsumenter gör baseras på lojalitet men majoriteten av köpen görs utifrån 
vanor. (Ekström, Ottosson & Parment 2017).  Alla konsumenter har olika vanor och av det som 
framkom i fokusgrupperna och som de ansåg blivit en vana var att konsumera de som var mest 
nödvändigt att ha hemma. De handlade de som behövdes utifrån en vana och sen räckte de. En 
annan vana som inte var allt för olik var att konsumera det som skulle tillagas för dagen och då 
prioriteras oftast inte de ekologiska livsmedlen. Detta sättet att konsumera på beskrivs i 
Ekström, Ottossons och Parments (2017) teori där de menar att konsumera utifrån vanor kan 
göra livet enklare för konsumenten. Vid köpet behöver de inte jämföra produkter och inte heller 
utvärdera något innan köpet ska genomföras. Att deltagarna i fokusgrupperna ofta handlade 
utifrån vanor såsom att köpa samma typ av mjölk har gjort att de inte behöver utvärdera deras 
köp utan de gör något som de alltid gör. Grankvist och Biel (2001) beskriver en vana som en 
vardaglig produkt som köps vid upprepade gånger vilket är något som gick att se ofta i 
fokusgrupperna, köp som upprepade sig flera gånger.	
	
En konsument som både konsumerar ekologiska och inte ekologiska livsmedel kan konsumera 
utifrån en vana. Det som skiljer dem två åt är om ett köp upprepas på grund av ett aktivt 
beslutsfattande hade det kunnat kopplas till attityder och värderingar också. Denna teori från 
Ouellette och Woods (1998) gick att se deltagarna i fokusgrupperna. Konsumerade de inte 
ekologiskt gjorde det ofta de utifrån en vana. Detta mönster kunde också ses hos dem som 
konsumerade ekologiska livsmedel då det tillslut blivit en vana hos dem samtidigt som det 
skapats en ny värdering som de följde. 	
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Något som framgick under båda fokusgrupperna var att några av deltagarna ansåg sig själva 
vara bra på att konsumera ekologiska livsmedel och att dem hade bra tankar och värderingar 
kring området. En av deltagarna som ansåg sig ha bra värderingar om ekologiska livsmedel 
levde ett miljövänligt liv där allt oftast hade en miljövänlig baktanke. Personen delade gärna 
med sig av sina kunskaper om ekologiska livsmedel och om ett hållbart levnadssätt till andra i 
dess närhet vilket hade stärkt personens självbild. Detta spegla an på Ekström Ottosson och 
Parments (2017) teori om vad som påverkar människan i ett köpbeslut. De menar på att 
personliga faktorer som individens personlighet och självbild påverkar människan i att ta de 
köpbeslut dem tar. För att koppla samman deras teori med personen som handlar ekologiskt 
och också till figur 2 beskriver det pilen som går från värdering till faktorerna och sen ut till 
handling. Personen handlar utifrån sina värderingar samtidigt som självbilden stärks. Personen 
som gärna delade med sig av sin kunskap kan påverka andra och kopplas det an till figur 
beskriver det först pilen som går från personliga faktorer och sen vidare ut mot handling. Om 
personen blivit tillräckligt påverkad och gång på gång handlar mer ekologiskt kan det mynna 
ut i en ny värdering och beskriver då pilen som leder från handling till värdering. 	
	
5.3 Påverkan av faktorerna i köpbeslut	
	
Figur 2 visar att faktorerna är det som påverkar en konsuments köpbeslut och det som knyter 
samman processen från värdering till handling. Deltagarna från studiens fokusgrupper visar 
allihopa på att de påverkades utav någon eller några av faktorerna i sina köpbeslut men som 
teorin förklarar det kan inte alltid vara lätt att skilja vilken eller vilka faktorer som påverkar det 
specifika köpbeslutet (Ekström, Ottosson & Parment 2017). Deltagarna som alla kategoriseras 
i subkulturen och generationen millennials hade en vision om att tänka mer ekologiskt och en 
medvetenhet till miljöproblematiken, hur de sedan konsumerade påverkades av faktorerna i 
vardagen. Som Solomon (1996) visar på är dessa individer som så många andra uppväxta med 
ett kulturellt band och de har påverkats av resten av generationen till en viss typ av värderingar 
gentemot produkter. 	
	
I fokusgruppen påverkades flera av deltagarnas köpbeslut av föräldrar och familj under sin 
uppväxt. Föräldrars vanor av köpbeslut gällande livsmedel har spridit sig vidare till deltagarna 
av fokusgruppernas livsstil. Carmi och Arnons (2014) definierar detta som att kontexterna som 
individer växt upp med har stor betydelse för individers köpbeslut och Kemps (2005) förklarar 
även att inverkan till en individs grundläggande värderingar till produkter kommer från 
samhället som den växt upp i och dessa värderingar introduceras tidigt i livet. En respondent 
visar på hur föräldrars vanor av köpbeslut gällande livsmedel som är miljövänliga spridit sig 
vidare på individens livsstil och därför aldrig funderat på andra alternativ medans en annan 
respondent menar att föräldrarna alltid varit lojala till specifikt ekologiska livsmedel och därför 
har personen påverkats till att alltid välja ett ekologiskt alternativ istället för ett icke 
konventionell livsmedel. Detta kan definieras som en inlärd sekvens och det har skapats ett 
automatiskt svar på behovet vilket också kan förklaras som att det skapats en vana (Verplanken 
& Aarts se Grankvist & Biel 2001). Men en familjs påverkan kan även vara en social faktor då 
livsstil och familjemedlemmars attityder har stor påverkan (Kotler, Armstrong & Parment 
2013).  	
	
Den sociala faktorn innebär att status och sociala roller skapar värderingar och intressen hos 
individer (Ekström, Ottosson & Parment 2017). Deltagarna menade att en stor påverkan vid 
köpbeslut precis som familj kan komma från sitt umgänge. I fokusgrupperna höll de alla med 
om att deras närhet influerar till att pröva nytt och ändra tankesätt. En deltagare förklarade att 
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individen försöker sprida sina egna värderingar om miljöpåverkan och ekologiska livsmedel för 
att påverka sitt umgänge. Teorin visar på att människor drar sig till grupper beroende på vad de 
vill ha för status och när konsumenter uttrycker sin personlighet behöver den testas genom 
möjligheter som ges för att kunna uttrycka sin identitet (Ekström, Ottosson & Parment 2017). 
Närheten till sociala medier är något som respondenterna ansåg är en av de sociala faktorerna 
och om något innehåll ofta syns eller är trendigt så blir de mer villiga att konsumera det. En av 
deltagarna menade att livsmedel som skulle visas upp på sociala medier behöver vara estetiskt 
tilltalande och se bra ut i andras ögon. Detta kan kopplas till just det som Ekström, Ottosson 
och Parment (2017) visar på när individer behöver uttrycka sin identitet och värderingar, därför 
påverkas man och påverkar andra beroende på vad man ser och lägger upp för produkter via 
sociala medier. 	
	
Teorin visar på att en konsuments levnadssätt går att definiera efter vad den konsumerar (Lin 
2002). Resultatet från fokusgrupperna visar att levnadssättet hos den konsumerande deltagaren 
som gör aktiva konsumerade val för miljöns skull kan spegla dennes värderingar om 
miljöproblematiken. Detta är en personlig faktor där en individs livsstil som består exempelvis 
av deras aktiviteter, intressen och åsikter påverkar deras köpbeteende. Detta förknippas med 
hur individens sätt att leva samspelar med världen runt omkring sig (Kotler, Armstrong & 
Parment 2013). Ett annat exempel på hur ens livsstil påverkar konsumentbeteendet är priset på 
produkterna. En deltagare i fokusgruppen förklarar hur det har blivit en viktig prioritet förutom 
när de kommer till de viktigaste nödvändigheterna på grund av en begränsad ekonomi. Teorin 
menar att detta i sin tur kan bidra till att man prioriterar det funktionella egenskaperna hos en 
produkt istället för miljöaspekterna i detta fall, ekonomiska förutsättningar är därför en viktig 
faktor i köpbeteendet som sedan kan kopplas till livsstilen hos konsumenten (Ekström, Ottosson 
& Parment 2017).	
	
En psykologisk faktor är att konsumenters drivkrafter, responser och stimuli leder individen till 
att konsumera vissa produkter för att förverkliga sig själv (Ekström, Ottosson & Parment 2017). 
Ett exempel på detta är att en respondent prioriterade att köpa mandelmjölk för att den 
förpackningen såg bra ut i kylskåpet och hur flera deltagarna valde att köpa ekologisk olivolja 
för att deras kök skulle se bra ut. Detta går att koppla till hur drivkrafter kan leda individens 
köpbeteende till att förverkliga sig själv och denna produkt skapar en stimuli som finns i vår 
omgivning. Cherian och Jacobs (2012) teori visar på att konsumenter inte har kunskap om 
hållbara produkter och därför skapar företag miljövänliga förpackningar istället medan Rana 
och Paul (2017) konstaterar att individer blir allt mer medvetna om vad vi stoppar i oss och 
därför ställer ett högre krav på själva produkten och inte förpackningen. En respondent i 
fokusgruppen förklarar att det är viktigt med utsidan av ett livsmedel men inte ur ett 
miljöperspektiv, utan i ett estetiskt perspektiv som istället skapar en stimuli som ger ett 
självförverkligande för individen.  	
	
Konsumenters attityder är en annan psykologisk faktor som påverkar köpbeslutet. Det är 
respondenternas konsekventa känslor, erfarenheter och utvärderingar (Kotler, Armstrong & 
Parment 2013). Respondenternas attityd valde ett livsmedel för att förpackningen var finare i 
köket istället för vad som är inuti, trots vetskapen av att det fanns bättre livsmedel ur ett 
miljöperspektiv. Detta går att koppla till attityden kunskapsfunktion då konsumenter anser att 
alla typer av innehåll av en viss produkt är likadana. Teorin förklarar att man i så fall med stor 
sannolikhet kommer välja den billigaste utav produkterna. Deltagarna förklarade att man också 
väljer den mest estetiskt tilltalande i dessa fall. Forskningen påvisar att en annan attityd är att 
uttrycka sina värderingar och att om man värnar om miljön så utvecklas en attityd mot produkter 
och tjänster som är kopplade till miljön (Hawkins, Best & Coney 2003). Detta kopplas ihop 
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med deltagaren som endast väljer att köpa ekologiskt genom sin attityd gentemot 
miljöproblematiken.	
	
Som Figur 2 visar så finns faktorer i respondenternas köpbeslutsprocess som påverkar dem till 
att handla. Dessa faktorer är något som påverkar varje köp men det är inte alltid samma faktor 
som blir till handling. Vid olika typer av varor så handlade individerna annorlunda och påverkas 
därför inte alltid av samma faktor vid köpbeslutet. Olika faktorer påverkade handlandet hos 
respondenterna vid köp av olika varor och tillfällen. Pilen från handling till faktorerna i Figur 
2 gick att koppla till att några av deltagarna påverkas av flera olika faktorer vid köpbeslutet, 
utan att värderingarna gentemot miljön, spelade någon roll. 	
	
5.4 Ny förståelse växer fram 
 

	
Figur 2: Skillnader mellan värdering och handling i köpbeslutet. Av Ekström, Ottosson, 
Parment (2017) omarbetad av studiens skribenter. 
	
Med hjälp av Figur 2 har studien kunnat analysera köpbeslutet av ekologiska livsmedel hos 
millennials. Empirin visar på att faktorerna alltid spelar roll för konsumenterna i köpbeslutet 
och att en handling kan ändra en individs värderingar. Pilen i Figur 2 som leder faktorerna till 
handling är den mest förekommande processen. Empirin visar att detta beskriver 
händelseförloppet från att en individ påverkas av en eller flera faktorer vilket sedan skapar en 
handling och ett köpbeslut.	
	
De faktorerna som studien inte kunde identifiera i empirin såsom Maslows behovstrappa och 
respondenternas unika karaktärsdrag kan bero på att det kan vara svårt för respondenterna att 
veta vilken faktor som påverkar sina köp. Det kan dels vara för att studien inte ställde fler 
djupgående frågor om specifika faktorer då exempel på dessa faktorer hade kunnat diskuteras. 
Sociala medier ansåg respondenterna var en stor faktor till deras köpbeslut. Detta går delvis in 
under sociala faktorer men studien ansåg att detta inte var något som teorin specifikt 
uppmärksammade.	
	
Empirin om lojalitet och vanor stämde överens med teorin men i efterhand hade begreppen 
kunnat användas i Figur 2 för att vidare analysera påverkan av köpbeslutet hos millennials inom 
konsumeringen av ekologiska livsmedel. Dessa två faktorer saknades i teorin som studien fann 
för att omarbeta Figur 2 och var därför inte tidigare väsentliga att koppla i den teoretiska 
analysmodellen.	
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6 Slutsats 
 
Syftet med denna studie var att analysera skillnader i konsumentbeteende mellan värdering 
och handling hos millennials på ekologiska livsmedel. Studien har haft fokus på vad det är 
som påverkar köpbeslut hos millennials samt vilka faktorer som tar konsumenter vidare till 
handling. Nedanstående kapitel besvarar våra frågeställningar, tar upp implikationer och ger 
förslag på vidare forskning.  
	
Hur förhåller sig skillnader mellan värdering och handling till konsumtionen av 
ekologiska livsmedel?	
	
Vi dragit slutsatsen att det finns en skillnad där millennials inte handlar efter deras värderingar. 
När vi ifrågasatte ekologiska livsmedel hos millennials konstaterades att flera konsumenter är 
kritiska till livsmedel med hållbarhetskrav då företag inte alltid går ut med om vad alla krav 
innefattar, vilket gör att fler väljer bort dem och satsar på att handla efter faktorer som närodlat, 
pris och kort datum. Konsumenter i generationen millennials har inte tillräckligt med kunskap 
om ekologiska livsmedel, men är för bekväma för att göra något åt det. Slutsatsen visar att 
millennials hellre lägger sin tid i vardagen på andra aktiviteter än att ta reda på fakta om 
ekologiska livsmedel och väljer att handla det som ser fint ut eller är ett billigare alternativ. 
Genom studien kom vi fram till att konsumenter är medvetna om miljökrisen men väljer att inte 
tänka på det då det är psykiskt jobbigt att inse det kritiska läget, att inte tänka på vad som är 
ohållbart blir som en försvarsmekanism. Millennials anser att det behöver ske en drastisk 
förändring för att de ska få upp ögonen för miljöproblemet, då flera menar på att deras 
individuella handling inte påverkar miljön i omvärlden. 	
	
Slutsatsen stärks med att även om konsumenter sopsorterar och återvinner kompenserar det inte 
upp för flera flygresor som görs varje år och de skulle inte ställa in en resa även om de visste 
om att det påverkar miljön negativt.	
	
Hur konsumerar millennials livsmedel? 	
	
Resultatet av studien visar att majoriteten av millennials väljer att konsumera livsmedel som 
inte är ekologiska. Deras konsumtion av livsmedel involverar inga större beslutstagande och 
baseras oftast på vanor. De involverar sig inte speciellt mycket i köpen och söker inte upp någon 
information om det dem konsumerar. Oftast finns det ingen planering bakom köpen utan det 
som ska ätas under dagen eller det som är mest nödvändigt att ha hemma konsumeras. Av de 
millennials som konsumerar ekologiska livsmedel baseras deras köp på lojalitet men också dem 
på vanor. De har en värdering om att konsumera ekologiskt och följer deras värdering hela 
vägen till handlandet. Studien visar också att millennials konsumerar livsmedel utifrån ett 
estetiskt synsätt och vad som syns på de sociala medier dem har runt om sig. 	
	
Vi visste från början att millennials är generationen som sägs vara maximalt medvetna om 
miljön men vi har efter denna studie även förstått att konsumtionen av ekologiska livsmedel 
hos millennials är bristande då medvetenheten inte är maximal. Det finns en medvetenhet men 
bekvämligheten är en betydande faktor till att förklara millennials konsumtion av livsmedel. 
Efter detta resultatet anser vi att det måste blir en förändring med hur millennials konsumerar 
livsmedel på för att få en hållbar konsumtion. 	
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Hur påverkas millennials av faktorerna i deras köpbeslut?	
	
Studien konstaterar att faktorerna i den teoretiska analysmodellen har en påverkan i köpbeslutet 
och att millennials som generation använder sig utav flera av dessa faktorer för att komma till 
ett köpbeslut. Respondenterna från fokusgrupperna av studien har påverkats främst utav sina 
uppväxter, ekonomiska förutsättningar, umgängen, sin egen självbild och sociala medier. Vi 
drar därför slutsatsen att dessa faktorer kan kopplas samman med flera utav de kulturella, 
sociala, personliga och psykologiska faktorerna, men att endast förklara konsumentens 
beteende utifrån en faktor bara skrapar ytan på vad som påverkar konsumentens köpbeslut. 
Studien har därför kommit fram till att den teoretiska modellen bör användas som ett verktyg 
för att förstå konsumenters köpbeslut och inte för att fastställa anledningen till köpet. 	
	
Slutsatsen av hur millennials påverkas av faktorerna i deras köpbeslut kan inte generaliseras 
men utifrån studien drar vi slutsatsen att om föräldrar har påverkat sina barn att handla 
ekologiska och hälsosamma livsmedel, finns det en större chans att konsumenten fortsätter att 
konsumera på samma sätt senare i livet. Vad konsumenten har för umgängeskrets spelar också 
roll på livsmedelsval då personer i ens närhet har en stor påverkan på individens åsikter och 
värderingar. Konsumenten som är bekväma i sin livsstil, inte söker information om hållbarhet 
eller inte konsumerar utifrån sida värderingar prioriterar pris eller funktionalitet före hållbarhets 
aspekter på livsmedel. Det är även viktigt för konsumenter att livsmedel är estetiskt tilltalande 
och detta prioriteras framför innehållet då det stärker en individs självbild och identitet. 	
	
6.1 Teoretiska implikationer 
 

• Vi anser att den teoretiska analysmodellen har varit relevant för att analysera det valda 
ämnet och fokusgrupperna. Faktorerna som konsumenter påverkas av på ett eller annat 
sätt i det vardagliga livet var lätta att applicera i fokusgrupperna då deltagarna förstod 
begreppen. Detta visar på att modellen är tillförlitlig.  

 
• Den teoretiska analysmodellen hade kunnat kompletteras med att vanor och lojalitet 

hade inkluderats då de visade sig ha en stor betydelse i millennials konsumtion av 
livsmedel. Under studiens gång kom dessa begrepp upp ett flertal gånger kopplat till 
faktorerna. Genom att räkna in vanor och lojalitet i modellen hade studien kunnat 
komma att bli mer djupgående och mer omfattande.  

 
• Vi hade funnit det intressant att gå in mer konkret på varje faktor som påverkar 

köpbeslutet och ställa mer djupgående frågor. Vi anser även att vissa delar av faktorerna 
var mer komplexa att tolka i fokusgrupperna, vilket man gärna hade satt mer i fokus.  

 	
6.2 Praktiska implikationer 	
	
Studien anser att konsumenter i generationen millennials bör tänka på: 
	

• framtiden och inte bara på nuet.  
• innebörden av ekologiska livsmedelsprodukter och inta mer kunskap om 

hållbarhetskrav företag har för att leva upp från sina värderingar till handlingar. 
	
Studien anser att företag bör tänka på att:	
	

• vara mer tydliga med vad de menar med deras hållbarhetskrav. 
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• kolla igenom marknadsförings- och PR strategier med fokus på hållbarhet.  
• sprida fördelar med deras hållbara livsmedel. 
• ekologiska livsmedelsförpackningar ska vara mer estetiskt tilltalande.  

 
6.3 Vidare forskning	
	
Denna studie genomfördes på ett kvalitativt sätt via fokusgrupper med inriktning på millennials 
konsumtion av ekologiska livsmedel. Vid vidare forskning med ett kvalitativt tillvägagångssätt 
hade studien rekommenderat observationer tillsammans med intervjuer. Det hade gett 
undersökningen ett mer djupgående resultat då studien får möjlighet att granska konsumenterna 
under en längre period. För att få ett resultat som går att generalisera över generationen 
millennials hade ett kvantitativt tillvägagångssätt via en enkät varit ett alternativ för fortsatt 
forskning. Då denna studie varit inriktad på konsumenternas konsumtion av ekologiska 
livsmedel hade en undersökning utifrån ett företagsperspektiv varit intressant att genomföra. 
Hur olika företag ser på ekologiska livsmedel där allt med förpackning och pris till 
marknadsföring och hållbarhetsstrategier granskas. I kommande studier hade det även varit 
intressant att analysera om individer med olika arbeten hade påverkat resultatet. 	
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8 Bilagor  
 
Bilaga 1  
 
Samtyckesavtal för medverkande i fokusgrupp 
Skillnad mellan värdering och handling - millennials konsumtion av ekologiska livsmedel 
 
Vänligen läs igenom följande punkter:  
Härmed godkänner jag som medverkande att det jag säger i intervjun kommer att spelas in. 
 
Det jag säger kan komma att användas och citeras i rapporten, på webbsidor och andra 
publikationer från projekt.  
 
Mitt namn kommer att anonymiseras.  
 
Under intervjun får jag lämna när som utan att behöva förklara varför. 
 
Är det något jag inte vill svara på behöver jag inte göra det. 
 
Upphovsrätten till det jag sagt överlåter jag härmed till Rebecca Andersson, Josefine Isacsson 
och Christoffer Lewander. 
 
Jag samtycker till att delta i undersökningen. 	

Ort och datum     Deltagare namnförtydligande 	
	
____________________   _____________________________	
	
      Deltagare underskrift 	
	
      _____________________________	
	
	

  Skribenternas underskrift       Skribenternas underskrift   Skribenternas underskrift 	
	

_______________________      _________________________  _____________________	
     Rebecca Andersson                          Josefine Isacsson       Christoffer Lewander 	
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Bilaga 2	
 
Intervjuguide	
	
1. Introduktion (10 min)	
- Tacka deltagarna för att de har tagit sig tid att komma hit	
- Bjuda på̊ fika	
- Introducera oss	
- Introduktion av deltagarna	
- Tala om syftet med fokusgruppen	
- Ta upp att vi kommer att spela in samtalet, att deltagarna kommer vara anonyma i 
uppsatsen    	
 och det som sägs kommer att komma med i empirin.	
- Samtyckesavtal	
- Ta upp att vi vill ha en diskussion så att de delar med sig av sina tankar och åsikter.  	
	
2. Diskussionsteman (30 min)	
Öppningsfrågor	

• Vad prioriterade du senaste du handlade i en matbutik?  
• Vad påverkar era köpbeslut? 
• Tror ni att ni påverkas av några faktorer som kulturella, sociala, personliga eller 

psykologiska? Något av dem som spelar in vid era köpbeslut?  
	
Övergångsfrågor	

• Kan ni beskriva era varukorgar i en livsmedelsbutik noggrant?  
	
Nyckelfrågor	

• Vad är eran definition av ekologiska produkter? 
• Vad är eran attityd mot ekologiska produkter? 
• Skulle ni vilja handla mer ekologiskt? 
• Anser ni se er själva som miljömedvetna? 
• Har faktorerna något att göra med er medvetenhet? 

	
Avslutande frågor  	

• Hur skulle ni vilja att era varukorgar såg ut? 
• Är det någon som har något att tillägga? 

	
3. Sammanfattning och avslut (10 min)	
- Kort sammanfattning av vad gruppen diskuterade. 	
- Få feedback från deltagarna om vad de tyckte om fokusgruppen 	
- Tacka för deltagande	
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