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Sammanfattning 

Titel: Ekologisk livsmedelskonsumtion.  En studie om vad som motiverar konsumenter att handla 

ekologiska livsmedel. 

 

Författare: Bahia Rochdi Eddib & Layla Ibrahim 

 

Handledare: Lars Vigerland 

 

Problemformulering: - Föredrar konsumenter att ekologiska livsmedel marknadsförs ur ett hälsosamt 

perspektiv?- Är hälsa en faktor som gör att konsumenter finner ekologiska livsmedel prisvärt?  

- Genom vilka marknadsföringskanaler vill konsumenter få information om ekologiska livsmedel? 

 

Syfte: Studien ämnar undersöka om konsumenter föredrar att marknadsföringen av ekologiska 

livsmedel kommuniceras ur ett hälsoperspektiv av företag inom detaljhandeln och om detta 

hälsoperspektiv gör att konsumenter finner ekologiska livsmedel prisvärda. Vidare ämnar studien 

undersöka vilka marknadsföringskanaler konsumenter föredrar få information om ekologiska livsmedel. 

 

Metod: För att besvara studiens syfte och problemformuleringar har en kvantitativ metod för 

datainsamling med fokus på en enkätundersökning använts. 

 

Slutsats: Studiens resultat visar på att majoriteten av konsumenterna anser att ekologiska livsmedel 

innebär hälsa samt påverkar eller skulle påverka dem att konsumera ekologiska livsmedel. 

Ekologiska livsmedel anses prisvärda när det berör respondenternas egna eller andras hälsa. De 

föredrar att få information om ekologiska livsmedel via TV, tidning, kampanjer samt sociala medier. 

Marknadsförare bör därför prioritera hälsa i dess marknadsföring av ekologiska livsmedel. 

 

Nyckelord: Ekologiska livsmedel, hälsa, marknadsföring, miljö, konsument, prisvärt, 

marknadsföringskanaler, grön marknadsföring. 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Title: Organic food consumption.  A study of what motivates as consumers to buy organic food. 

 

Authors: Bahia Rochdi Eddib & Layla Ibrahim 

 

Supervisor: Lars Vigerland 

 

Problem definition: Do consumers prefer that organic food are marketed from a healthy perspective?  

-Is health a factor that allows consumers to find organic food affordable?  

- Through which market communications do consumers want to get information about organic food? 

 

Purpose: The study intends to investigate whether consumers prefer marketing of organic food are 

communicated from a health perspective of the companies in the retail sector and if health is a factor for 

consumers to find organic food affordable. Furthermore, the studies examines which marketing 

communications consumers prefer their information about organic food. 

 

Method: To answer the study's purpose and problem formulation, a quantitative method for data 

collection focusing on a questionnaire were used. 

 

Conclusion: This study clearly shows that the majority of consumers feel that organic foods means 

health and affect or could affect the consumers to consume organic food. Organic foods are considered 

affordable when it affects consumers' own or other people's health. They want to take part information 

of organic food, mainly, through television and newspaper followed by campaigns and social media. 

Marketers should therefore prioritize health in its marketing of organic food. 

 

Keywords: Organic food, health, marketing, environment, consumer, affordable, marketing channels, 

green marketing. 

 

 

 

 



 

 

 

Förord 

 

Vi vill ta tillfället i akt och tacka de respondenter som tagit sig tiden att besvara vår enkät. Tack vare er 

hade vi möjlighet att slutföra studien.  

 

Vi vill även tacka opponenterna för ett ingående engagemang och vår handledare Lars Vigerland som 

givit oss konstruktiv vägledning under studiens gång. 

 

Bahia Rochdi Eddib & Layla Ibrahim 

 

Södertörns Högskola, 2015 
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1. Introduktion 

 

Kapitlet inleds med en problembakgrund och problemdiskussion. Därefter redogör vi för studiens 

syfte och dess frågeställningar. Vidare avslutas kapitlet med avgränsningar. 

 

1.1 Problembakgrund  

Alla klimatkänsliga system som skogsbruk, jordbruk och naturliga källor påverkas av 

klimatförändringar som bland annat icke nedbrytbara föroreningar, tunnare ozonskikt och 

nedbrytning av marken (Cherian & Jacob, 2012; Wu et al. 2013; Krav.se 2015).  Ett alternativ för att 

försöka hindra klimatförändringarna är det ekologiska jordbruket som är ett system som tar hänsyn 

till hela naturen (Kreisberg, 2011). Ekologiska jordbruk innebär att ingen användning av konstgödsel, 

kemiska bekämpningsmedel och genetiskt modifierade organismer (GMO) får användas. GMO är en 

konstgjord organism som inte är naturligt framställd via parning eller korsbefruktning 

(Jordbruksverket.se, 2014). Fodret skall även vara producerat på den egna gården, djuren skall vistas 

utomhus för att kunna uttrycka sitt naturligt beteende samt användningen av antibiotika ska 

begränsas. Om djuret är i behov av antibiotika förlängs karenstiden för slakt. Dessa EU- regler ska 

uppfyllas för att livsmedel ska kunna kallas ekologiska (Naturskyddsföreningen.se 2013). Idag lever 

vi i en värld som är full av kemikalier, allt från luften vi andas till vattnet vi dricker. Organfosfat och 

bekämpningsmedel är några gifter som finns i konventionella livsmedel (icke- ekologiska livsmedel). 

Gifterna har visat tecken på skador från hushållsexponeringar samt i djurstudier, där gifterna testats 

på möss som visat på negativa reaktioner (Kreisberg, 2011). Organfosfat är grunden till nervgas som 

påverkar det centrala nervsystemet och ger symptom i form av muskelkramper, illamående, 

andningssvårigheter och suddig syn (Kvicksilver.org 2015).  

 

Det har uppstått en hel del livsmedelsskandaler som bidragit till att människor reagerat genom att inte 

köpa de uppseendeväckande livsmedlen som forskare visat innehålla livsfarliga ämnen. Detta har 

skapat en oro hos konsumenter. I Sverige, 2002, larmades det om höga halter av akrylamid i 

livsmedlen som är tillåtet i dricksvatten. Dock fann de upp till 500 gånger mer i konventionella 

livsmedel än den tillåtna dosen i dricksvattnet. Akrylamid är ett ämne som allmänt tros orsaka cancer 

från friterade och bakade livsmedlen som bröd och potatis (Löfstedt, 2003).  Efter uppståndelsen av 

akrylamidlarmet minskade försäljningen i Sverige med 30-50% över en tre dagars period (Löfstedt, 

2003). Rester av bekämpningsmedel i vattendragen runt om i Sverige har påvisats, där 10-20 
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substanser kan innebära risker för alger och djur samt att bekämpningsmedel är hormonstörande och 

barn löper större risk att drabbas (Naturskyddsföreningen.se 2015). Människor är rädda och oroliga 

över att drabbas av en sjukdom enligt Banati (2011). Totalt är det 61 % av konsumenterna i Europa 

som är rädda för konventionella genetiskt modifierade livsmedel (Banati, 2011). Trots dessa miljö- 

och hälsohot konsumerar majoriteten av konsumenterna fortfarande konventionella livsmedel (Buder 

et al. 2012; Polonsky, 2011).  

 

Kreisberg (2011) betonar att det ekologiska jordbruket inte bara är viktig för klimatet men även för 

hälsan och har blivit ett världsomfattande fenomen (Kreisberg, 2011). Därmed betraktas det 

ekologiska jordbruket som en viktig komponent till ett hälsosammare liv och idag är det möjligt att 

köpa avsevärt fler ekologiska produkter på marknaden än tidigare (Buder et al. 2012).  

 

Fler företag säljer ekologiska produkter genom att marknadsföra dem som miljövänliga och vägen till 

en hållbarare grönare värld (Justin & Jyoti, 2012). Detta skedde då många företag fått påtryckningar 

och exponeringar i media, i samband med negativ miljöpåverkan. Det har bidragit till att allt fler 

företag börjar ta hänsyn till miljön genom att tillverka produkter som minskar negativ miljöpåverkan 

(Peattie & Crane, 2005). Det har resulterat i att medvetenheten kring grön marknadsföring ökat hos 

konsumenter och företag (Cherian & Jacob, 2012). Grön marknadsföring har funnits sedan i slutet av 

1970-talet, dock började inte marknadsföringen implementeras förrän på 1980-talet (Peattie & Crane, 

2005). Idag används den som en viktig del i dagens marknadsföring och marknadsundersökningar för 

att belysa grön konsumtion. Grön marknadsföring innebär att ett företag anstränger sig för att 

producera och distribuera varor eller tjänster på ett sätt som främjar miljön och skyddar eller minskar 

den för negativ miljöpåverkan (Polonsky, 2011). Polonskys definition av grön marknadsföring är;  

 

”All verksamhet som syftar till att generera och underlätta eventuella utbyten som syftar till att 

tillgodose människors behov eller vilja så att tillfredsställelsen av dessa önskemål uppstår med 

minimal negativ inverkan på naturmiljön” (Polonsky, 2011, s. 1311-1319).  

 

Företag har förbättrat och marknadsfört sina produkter avsevärt genom åren för att visa att de främjar 

miljön (Polonsky, 2011). I och med detta har den ekologiska frågan blivit alltmer viktig för en del 

konsumenter då medvetenhet kring ekologiska produkter ökat (Justin & Jyoti, 2012). Dock är det ett 

fåtal hushåll som svarar för inköpet av ekologiska livsmedel i dagsläget (Scb.se 2015).  
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1.2 Problemdiskussion 

Konsumenter som fortfarande köper konventionella livsmedel gör det, då de anser att ekologiska 

livsmedel är dyra och uppfattar det höga priset som ett negativt attribut enligt Lodorfos och June 

(2008). De menar att detta resulterar i att priset skapar en köpbarriär och betraktas som den främsta 

av flera identifierade barriärer (Lodorfos & June, 2008). Den sekundära barriären beror på en 

bristande information och presentation kring ekologiska livsmedel. Vidare identifierade köpbarriärer 

var konsumenternas misstro kring ekologiska livsmedel, brist på tillgänglighet och tillgång samt 

ändrade matvanor (Buder et al. 2012). Däremot tror konsumenter som köper ekologiska livsmedel 

starkt på att det är bra för deras hälsa och har således inga problem med det höga priset (Lobo et al. 

2014; Justin & Jyoti, 2012).  

 

Goetzke, Nitzko och Spillers (2014) studie talar om att alltfler konsumenter uppmärksammar 

konsekvenserna i deras val av livsmedel idag och hur det kan påverka deras hälsa i framtiden. 

Faktum är att det endast är ekologiska livsmedel uppfattas som ett hälsosamt alternativ för de oroliga 

konsumenterna. Enligt empiriska studier menar de på att hälsa har varit konsumenters motivering till 

köp av ekologiska livsmedel (Goetzke et al. 2014). 

 

Polonsky (2011) talar om att ekologiska livsmedel bör prioriteras och inte negligeras på grund av 

priset då de har en långsiktigt positiv inverkan på djur, hälsa och miljö (Polonsky, 2011). Kreisberg 

(2011) talar även han, om att ekologiska livsmedel är viktigt för att människan ska hålla sig frisk, 

samtidigt som det bidrar till en positiv och effektiv miljöpåverkan. Han rekommenderar dessutom att 

konsumenter bör minska det dagliga intaget av de sedvanliga livsmedlen tack vare tidigare 

forskningsindikationer på att de konventionella livsmedlen som konsumeras i dagsläget, är fyllda av 

skadliga kemikalier (Kreisberg, 2011). I takt med detta har även konsumenter krävt att ekologiska 

och miljövänliga varor ska producerats runt om i världen då intresset av att återställa den ekologiska 

balansen ökat (Cherian & Jacob, 2012). Detta är anledningen till att vi valt att undersöka livsmedel.  

 

Miljöfrågan inom grön marknadsföring är en stor utmaning för marknadsförare (Peattie & Crane, 

2005). Peattie och Crane (2005) menar att det krävs en grön helhetssyn och en stor mängd av 

företagets resurser. Grön marknadsföring bör återspeglas i hela företaget, dess leverans och 

produktionskedja för att lyckas. Dock har det varit svårt att implementera i verkligheten då 

miljöhänsyn inte varit lönsamt i förhållande till kostnaderna (Peattie & Crane, 2005). Cherian och 

Jacob (2012) visar på att över hälften av respondenterna i en studie, angående miljöbudskap i reklam, 
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angav att de lagt mindre uppmärksamhet på miljöreklam då de ansåg att sådana budskap inte var 

trovärdiga på grund av tidigare överexponering. Anledningen till detta var att konsumenterna 

uppfattade de presenterade argumenten vaga för att styrka miljöpåståendet. Producenten ansågs inte 

ha en miljövänlig image och att konsumenters tidigare erfarenheter av produktens påstådda 

miljövänlighet inte stämde överens (Cherian & Jacob, 2012). Polonsky (2011) talar om att den gröna 

marknadsföringen har misslyckats. Han talar också om att konsumenterna har en antropocentrisk syn 

på det världsliga ekosystemet. Det vill säga att människan är centrum i universum, ser sig över 

naturen och därmed anse sig ha rätten att nyttja den som de vill (Polonsky, 2011). Dessutom menar 

Justin och Joyti (2012) på att konsumenter tycker att miljörelaterade frågor är bortom deras räckhåll 

och har därför inte berört konsumenterna på de sätt företagen tänkt sig (Justin & Jyoti, 2012). Grön 

marknadsföring uppnår inte sin fulla potential i och med att konsumenterna har svårt att ta till sig 

miljöfrågor, enligt Polonsky (Polonsky, 2011). Dock har det påvisats att de konsumenter som är 

villiga att köpa ekologiska livsmedel gör det för hälsans skull och har således inga problem med det 

höga priset (Lobo et al. 2014).  

 

Av detta skäl ämnar denna studie bidra med att undersöka om konsumenter föredrar att 

marknadsföringen av ekologiska livsmedel kommuniceras ur ett hälsoperspektiv av företagen inom 

detaljhandeln då Polonskys teori om att grön marknadsföring inte varit tillräcklig för konsumenter att 

ändra sitt beteende (Polonsky, 2011). Dessutom vill vi undersöka om konsumenter skulle finna 

ekologiska livsmedel mer prisvärt om marknadsföringen berör hälsa då Lobo et al. (2014) teori 

redogör för att hälsan är en faktor som gör att konsumenter köper ekologiska livsmedel (Lobo et al. 

2014).  

 

Nyckeln till att kunna formulera sina strategier och taktik till sin marknadsföring av ekologiska 

produkter är att förstå sig på konsumenterna (Henryks et al. 2014). Attityden människor har påverkar 

perceptionen om deras köprelaterade beteenden då tankar och känslor (kognitiv och affektiv 

funktion) är något som direkt påverkar attityden. Genom att ändra attityden konsumenter har 

gentemot en produkt krävs det att försöka påverka beslutsfattandet (Cherian & Jacob, 2012).  För att 

lösa detta krävs det att marknadsförare tar till sig nya sätt att marknadsföra sig på (Polonsky, 2011).  
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1.3 Syfte  

Studien ämnar undersöka om konsumenter föredrar att marknadsföringen av ekologiska livsmedel 

kommuniceras ur ett hälsoperspektiv av företag inom detaljhandeln och om detta hälsoperspektiv gör 

att konsumenter finner ekologiska livsmedel prisvärda. Vidare ämnar studien undersöka vilka 

marknadsföringskanaler konsumenter föredrar få information om ekologiska livsmedel. 

 

1.4 Frågeställningar 

Huvudfråga:  

 Föredrar konsumenter att ekologiska livsmedel marknadsförs ur ett hälsosamt perspektiv?  

 

Underfrågor: 

 Är hälsa en faktor som gör att konsumenter finner ekologiska livsmedel prisvärt? 

 Genom vilka marknadsföringskanaler vill konsumenter få information om ekologiska 

livsmedel?  

 

1.5 Avgränsning 

Vi har avgränsat oss till att undersöka marknadsföringen av ekologiska livsmedel då teoretikern 

Polonsky (2011) redogör för att konsumenter inte tidigare reagerat positivt på grön marknadsföring 

(Polonsky, 2011). Undersökningen avser inte specifikt utvalda ekologiska livsmedel utan är 

allomfattande. De faktorer vi diskuterar genomgående i uppsatsen är djur, miljö och hälsa. Dock vill 

vi betona hälsa eftersom det är en av våra frågeställningar som kommer att besvaras. Vi har även 

avgränsat oss till att undersöka om hälsa är en faktor som kan bräcka priset som är en köpbarriär av 

de främsta köpbarriärer enligt Lodorfos och June (2008) (Lodorfos & June,2008). Avslutningsvis 

avgränsar vi oss till att endast studera konsumenter i Stockholm och riktar oss inte till specifika 

typkonsumenter utan till alla som konsumerar livsmedel. 
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2. Teori 

 

I detta avsnitt redogör vi för den teoretiska referensram som kommer hjälpa oss att besvara studiens 

frågeställningar. Kapitlet inleds med val av teori samt tidigare forskning. Vidare redogör teorin för 

marknadskommunikationens målsättningar som förklarar konsumentbeteende. Slutligen behandlas 

AIDA modellen om hur konsumenter uppmärksammas genom att utforma ett effektivt budskap som 

väcker intresse.  

 

2.1 Val av teori  

Tidigare forskning tillsammans med två marknadskommunikationsmodeller har valts ut för att utföra 

studien. Första modellen belyser kommunikationens målsättningar och hur man effektivt når ut till 

konsumenter genom att konstruera ett budskap som bidrar till en förändrad attityd för att övertyga 

dem om att ekologiska livsmedel är prisvärda. Den andra marknadskommunikationsmodellen, AIDA 

illustrerar hur budskapet skall utformas för att väcka emotionell uppmärksamhet hos konsumenter så 

att de agerar till köp. Initialt redogör vi för den tidigare forskningen som är av högsta relevans och en 

av huvudkomponenterna för att besvara studiens frågeställningar.  

 

2.2 Tidigare forskning  

Polonsky (2011) talar om att den gröna marknadsföringen inte uppnår sin fulla potential genom att 

förbättra livskvalitén hos konsumenter och det naturliga ekosystemet. I forskningsstudien diskuterar 

han om varför konsumenter, företag och regeringar inte förstått sig på systemet att omfamna 

miljöfrågor. Detta har hindrat den gröna marknadsföringen från att revolutionera. Han menar att 

konsumenterna har en antropocentrisk syn på det världsliga ekosystemet. Det vill säga att människan 

är centrum i universum och ser sig över ekosystemet (Polonsky, 2011). 

 

Lobo et al. (2014) har undersökt konsumenters förståelse, uppfattningar och medvetenhet om 

ekologiska livsmedel. För att mäta dessa utgick författarna utifrån tio faktorer som bestod av; hälsa, 

bekvämlighet, pris, miljövänligt, sensorisk appeal, fair trade, regionala produkter, importerade 

livsmedel, certifiering och slutligen allmänt. Högst mätning fick faktorn hälsa. Uppfattningen 

konsumenterna hade om ekologiska livsmedel var att de ansåg att de inte behandlades med några 

kemikalier. Näst högst betyg visade på att de ansåg att ekologiska livsmedel var nyttigare och 
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friskare än konventionella och därmed inte riskabla för hälsan. De konsumenter som konsumerar 

ekologiska livsmedel tror att det är bra för deras hälsa. Vidare uppfattade konsumenterna att 

ekologiska livsmedel är bättre för miljön än konventionella samt att de anser att ekologiskt jordbruk 

minskar markförstöring (Lobo et al. 2014).  

 

Lodorfos och Junes (2008) forskning redogör för ett antal faktorer som påverkar konsumenters avsikt 

att köpa ekologiska livsmedel. De talar om att priset i synnerhet ses som ett negativt attribut vid köp 

av ekologiska livsmedel som skapar en köpbarriär hos konsumenter. Den sekundära köpbarriären var 

bristande information där respondenterna i undersökningen ansåg sig ha otillräcklig information om 

hur hälsosamma ekologiska livsmedel är. Vidare köpbarriärer visar sig vara tillgång samt 

presentation kring ekologiska livsmedel (Lodorfos & June, 2008).  

 

Justin och Jyoti (2012) undersöker konsumenters beteende i sin studie samt vilken avsikt de har när 

de köper ekologiska livsmedel. De fastställer att en av de faktorer som påverkar konsumenterna att 

köpa ekologiska livsmedel är hälsa. Författarna menar på att företagen inom detaljhandeln kan 

utveckla  effektiva strategier och marknadsföring för att påverka konsumenterna positivt genom att 

lyfta fram de positiva hälsoeffekterna och kvalitén på ekologiska livsmedel (Justin & Jyoti, 2012).  

 

2.3 Kommunikationens målsättningar 

Teorin beskriver hur budskapet mellan företag och konsumenter ska byggas upp.  När ett företag 

analyserat sin målgrupp och deras kännedom om en produkt ska de via en lämplig 

marknadsföringskanal välja en reaktion de vill att konsumenter ska uppnå. Målet med 

kommunikationen är att få mottagaren att ändra sin attityd genom att tycka något, känna något eller 

ändra sitt beteende. För att uppnå detta talar Kotler (2003) om att påverka konsumenter på antingen 

ett kognitivt, affektivt eller beteendemässigt sätt. Han redovisar Effekthierarkimodeller som kan få 

mottagaren att reagera genom följande beskrivningar: Den kognitiva nivån: Att mottagaren reagerar 

med uppmärksamhet, kunskap och förståelse av budskapet. Den affektiva nivån: Målet är att ett 

intresse för att budskapet ska uppstå hos mottagaren som sedan skapar lust till något, det vill säga att 

få konsumenten att tycka om något eller att få preferenser för budskapet. Den beteendemässiga 

nivån: Budskapet ska få mottagaren att vilja göra något, köpa något och ändra sitt beteende (Kotler, 

2003).  
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2.4 AIDA modellen  

När AIDA modellen används utvecklas ett effektivt budskap för att uppmärksamma konsumenter 

genom att väcka intresset hos dem som i sin tur leder till att konsumenten känner åtrå och agerar. 

AIDA modellen har tre huvudkomponenter där det första är innehållet av buskapet, den andra är 

budskapets struktur och format sedan presenteras den tredje huvudkomponenten källan som förklarar 

hur man kommunicerar budskapet.  

 

2.4.1 Innehållet av budskapet 

Innehållet ska formas efter en idé eller anledning. Det finns tre kategorier av anledning. Dessa är;   

rationell anledning, emotionell anledning samt moralisk anledning. Rationell anledning innebär att 

produkten beskrivs genom att  spela på konsumenters egenintresse, det vill säga att produkten 

kommer gynna individen på så vis individen önskar. Exempel på detta kan vara budskap som betonar 

produktens kvalité, värde prestanda eller pris. Emotionell anledning innebär att man drar till sig 

negativa eller positiva känslor som ger skäl till att konsumenter antingen köper produkten eller 

bestämmer sig för att avstå från köpet. Kommunikatören av budskapet spelar på konsumenters 

känslor i sin marknadskommunikation. De menar på att konsumenter oftast känner innan de tänker 

och övertalning påverkar oss människor emotionellt. Moralisk anledning går ut på att rikta sig mot 

konsumenters värderingar till vad de anser sig vara korrekt och rätt. Används oftast till att uppmana 

människor att stödja sociala engagemang som exempelvis en renare miljö och barn i nöd etc 

(Armstrong & Kotler, 2011). 

 

2.4.2 Struktur och format 

Sedan måste marknadsförare ta sig an frågor angående budskapets struktur och format. En fråga 

behandlar vare sig marknadsföraren skall dra en slutsats i sin marknadsföring eller lämna det till 

konsumenten. Marknadsföraren behöver även ett starkt format där budskapet ska speglas genom att 

besluta om budskapets rubrik, färger och illustration. För att uppmärksamma kampanjen kan 

marknadsföraren använda en nyhet och kontrast i form av uppseendeväckande, sensationella bilder 

och rubriker, tydligt format, färg, form, rörelse, läge och meddelandestorlek (Armstrong & Kotler, 

2011).  
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2.4.3 Källan  

Slutligen ska marknadsföraren besluta om denne skall använda personlig eller icke-personlig 

marknadsföringskanal samt källan som budskapet vidarebefordras genom. Icke-personliga 

marknadsföringskanaler är kampanjer, tv och tidning, hemsida och sociala medier som når ut till en 

stor massa på en gång. Personlig marknadsföringskanal innebär direkt kommunikation med en eller 

flera personer när ansikte mot ansikte, via chat och word-of-mouth förekommer. Detta 

tillvägagångssätt anses vara mest effektiv. Kommunikationen används vidare för att sprida 

informationen till sin nära omkrets.  

 

Budskapet påverkas enormt beroende på hur konsumenter ser på källan. Källor som betraktas 

trovärdiga övertygar i större omfattning. Det krävs att talespersonen är trovärdig. Det kan exempelvis 

vara en tandläkare som rekommenderar en specifik tandkräm till konsumenter. Dessa anses oftast 

som experter inom deras område vilket gör det mer trovärdigt för allmänheten (Armstrong & Kotler, 

2011). 

 

Figur 2: AIDA modellen (Kotler 2003, s. 568) 
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3. Metod 

 

I metodavsnittet kommer vi redogöra för de vetenskapliga förhållningssätten. Valet av metod, 

epistemologi och ontologi samt population och urval. Vidare redogör vi för enkätens utformning, 

genomförande, bearbetning samt bortfall av insamlad data. Avslutningsvis presenteras hur vi 

förhåller oss till reliabilitet och validitet, etiska aspekter samt metod- och källkritik. 

 

3.1 Val av metod 

Val av metod uppstod i samband med studiens teoretiska referensram, det vill säga, ur ett objektivt 

perspektiv undersöka om en teori stämmer överens med verkligheten. Studien är av deduktiv ansats 

utifrån en teoretisk referensram som vidare utformar en hypotes eller frågeställning som testas mot 

verkligheten (Bryman & Bell, 2010). Studien är av kvantitativ karaktär och utgörs av primärdata 

tvärsnittsdesign och surveyundersökning. När tvärsnittsdesign tillämpas är forskare oftast ute efter 

variationer. Det vill säga att datainsamling inte avser endast ett fall. Det samlas in från många 

individer istället för en individ. Detta sker vid en tidpunkt för att komma fram till data som visar på 

relation med två eller fler variabler för att se om det existerar ett samband. Valet av 

surveyundersökningen (enkätundersökningen) uppstod främst på grund av att det inte sker en 

variation i formuleringen av enkätfrågorna till varje enskild respondent som utesluter variationer i 

svaren. Detta var viktigt för oss i val av metod då enkäter är snabbare att administrera samt att 

studien blir enkel att replikera. Vidare innehåller studien sekundärdata i form av litteratur, hemsidor, 

tidigare forskning och teorier som har evaluerats (Bryman & Bell, 2010). 

 

3.2 Epistemologi och ontologi  

Epistomologi är en kunskapsteori om vad kunskap faktiskt är, det vill säga, vad som ska accepteras 

som kunskap. En viktig fråga som diskuteras mellan forskare i den samhällsvetenskapliga och den 

naturvetenskapliga praktiken är hurvida sociala företeelser bör studeras utifrån samma metoder som 

praktiseras inom naturvetenskapen. Epistomologi är uppdelad i tre olika ansatser. Dessa är realism, 

positivsm och tolkningsperspektiv (Bryman & Bell, 2010). Realism är en av ansatserna där en 

verklighet är oberoende av sinnena och är tillgänglig för forskarnas vetenskapliga tekniker och 

teoretiska funderingar. Ståndpunkten förutsätter att de kategorier som formuleras av en forskare 

hänför sig till verkliga objekt i den naturliga eller den samhällsenliga världen. Postivism innebär att 
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kunskapsteorin är naturvetenskapligt inriktad. För andra är positivism egentligen en yttre form av 

datainsamling (Bryman & Bell, 2010). Det positivistiska synsättet åtskiljer teorin och forskningen då 

Bryman och Bell (2010) talar om att forskningens roll är att testa sina teorier och framställer 

utvecklingen av lagar. Tolkningsperspektivets ståndpunkten å andra sidan betyder att människors 

tankar är komplicerade då de ständigt försöker anpassa sig till sin omgivning vilket gör att de 

åtskiljer sig enormt från naturvetenskapliga observationer. Därmed kan inga generella lagar beskrivas 

då tolkningsperspektivet kräver andra undersökningsmetoder som naturvetenskapen vanligtvis 

använder (Bryman & Bell, 2010).   

 

För att dra en allmängiltig slutsats av studiens resultat har vi använt oss av verktyg som associeras 

med positivismen för att kunna besvara studiens frågeställningar. Vi utgår från realismen där vi som 

undersökningskandidater har försökt att att vara så objektiva som möjligt genom att inte agera 

subjektivt utifrån våra sinnen. Dock anser vi likaså att studiens ansats utgår från 

tolkningsperspektivet då tankarna kring studien haft en utgångspunkt som gjort att vi valt vissa frågor 

i enkäten. Detta kan ge ett resultat som möjligtvis blivit annorlunda om vi hade valt eller uteslutit 

andra frågor i enkäten. 

 

Ontologi är en teori om hur invdivider tolkar den sociala företeelser, läran om hur vi ser på världen. 

Inom ontologi talar man om objektivism och konstruktivism. Objektivismen menar på att omvärlden 

ses som fristående objekt där den enskilda individen inte kan påverka den sociala omgivningen. 

Organisationer kan ses som fristående objekt som påverkar den enskilda människan genom 

organisationskultur även om de enskilda individerna inte har möjlighet att påverka organisationen 

(Bryman & Bell, 2010).  Konstruktivism talar om å andra sidan om att organisationer blir påverkade 

av den enskilda individen vilket gör att den sociala omgivningen är i kontinuerlig förändring 

(Bryman & Bell, 2010).  

 

Världsbilden vi utgår ifrån är konstruktivismen och anser att kontexten är sammanvävd mellan 

individen, organisationen och omvärlden. Därmed anser vi att den enskilda individen påverkar 

organisationen och individerna emellan likaväl som organisationen för över sin organisationskultur 

på individen. Precis som konsumenter påverkar företagen inom detaljhandeln genom att efterfråga 

ekologiska livsmedel påverkar detaljhandeln konsumenter genom att välja utbudet. 
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3.3 Population och urval  

Populationen i denna studie är konsumenter som handlar i livsmedelsbutik och urvalet är 

respondenter som är myndiga. Det vill säga vuxna konsumenter som är 18 år fyllda för att förenkla 

processen, då minderåriga inte får besvara enkäter utan förälders tillstånd (Trost, 2012). 

 

Urvalet bestod av 431 respondenter. För att få ett så heterogent urval som möjligt skickade vi ut 

hälften av enkäterna till kvinnor och resterande till män. Slumpmässiga samt icke- slumpmässiga 

urval är två olika tillvägagångssätt. Denna studie utgår från det sistnämnda urvalet, till detta hör 

bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär att undersöka de respondenter som finns 

tillgängliga för forskaren (Trost, 2012).   

 

Första tanken var att stå utanför livsmedelsbutiker för att så snabbt som möjligt börja med 

datainsamlingen. Metoden kräver dock mer tid, planering, kostnader på att skriva ut enkäterna samt 

en bra planering vid sammanställningen av resultatet. Därför valde vi att skicka ut enkäterna via 

tjänsten Google Docs. Tjänsten är ett substitut för office-paketet där formulär, kalkylblad, 

presentationer och textdokument kan skapas för att vidare skickas och delas till andra (Google.com, 

2015). Genom webbtjänsten kunde vi effektivt skicka ut enkäterna direkt till respondenterna via 

personliga konton på sociala mediet facebook samt epost. Ett problem med bekvämlighetsurval är att 

vi endast kan mäta de resultat vi får av de respondenterna vi funnit tillgängliga.  Därmed blir det svårt 

att se resultatet spegla hela populationens åsikter (Eliasson, 2006). Eftersom vi valde vilka 

respondenter enkäterna tilldelades såg vi till att dela ut dem till myndiga individer vilket gör att 

somliga respondenter har större utsikter att komma med i populationen än andra (Bryman & Bell, 

2010).  

 

3.4  Enkätens utformning  

Inledningsvis började vi med att utforma ett introduktionsbrev som förklararde syftet med 

undersökningen till respondenterna (Bryman & Bell, 2010). Därefter använde vi oss av en befintlig 

mall från Google Docs. För att minska bortfall vid enkätundersökningen och öka motivationen hos 

respondenterna valde vi att använda en tydlig struktur  med korta frågor, lättförståeligt språk och att 

inte göra enkäten längre än nödvändigt (Holme & Solvang, 1997; Bryman & Bell, 2010). Enligt 

Holme och Solvang bör enkäten inte  inledas med kontroversiella frågor då undersökningssituationen 

kan bli låst vilket gör att vi inte kommer längre. Initialt är det bra att börja med faktainriktade frågor. 
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Av detta skäl började vi med frågor som rör respondenterna för att sedan gå in på faktainriktade 

frågor (se bilaga 1). Vidare ställdes de mer kontroversiella frågorna som exempelvis berörde 

respondenternas värderingar. Avslutningsvis bör enkäten avrundas med okontroversiella frågor igen 

för att neutralisera eventuella spänningar som kan ha uppstått under responsen (Holme & Solvang, 

1997). För att vidare neutralisera frågorna ställdes okontroversiella frågor som exempelvis vilka 

marknadsföringskanaler de föredrar. 

 

Enkätens totala innehåll bestod av totalt 14 frågor och bestod av nominalskala, ordinalskala och 

intervallskala samt öppna frågor. Vi valde att ha med intervallskala för att räkna ut medianvärdet av 

respondenternas åsikt då ett tolkades som inget och fem som mycket. Motiveringen till detta är att få 

en tydligare förståelse för hur respondenter tänker. Vidare valde vi att ha med öppna frågor, som 

innebär att respondenterna kan beskriva svaret med egna ord, för att hindra dem till att välja ett 

alternativ som inte stämmer överens med dennes åsikt samt för att få så konkreta svar som möjligt. 

Frågedisposition började med tre demografiska frågor, kön, ålder och sysselsättning. 

Åldersintervallen är indelade i sex svarsalternativ och sträcker sig från 18 till 65 och äldre. 

Anledningen till att vi ställde de demografiska frågorna var för att vi skulle få en stor omfattning och 

variation av respondenter. Därefter använde vi två kunskapsfrågor som visade på respondenters 

medvetenhet kring ämnet ekologiska livsmedel.  

 

Då studiens syfte berör marknadsföringen av ekologiska livsmedel samt hur konsumenter föredrar att 

de marknadsförs var det lämpligt för oss att ha med fyra olika bilder i enkäten för att se hur 

respondenterna reagerar till dem. Bilderna presenterar de tre faktorerna vi tidigare diskuterat i studien 

vid konsumentens köpbeslut av ekologiska livsmedel, nämligen hälsa, miljö och djur. Tanken med 

bild 1 var att spegla det “externa jaget” då vårt resonemang utgår från att människor reagerar när 

deras eller andras hälsa påverkas. Bild 1 kallar vi för det “externa jaget”.  Även bild 2 skulle spegla 

hälsa (se bilaga 1) och innehöll en kvinnlig artist som är vältränad och kallar bilden för Fitness. Bild 

3 och 4 betonar djurlivet och miljön, dessa valde vi för att respondenterna skulle få ett bredare 

spectrum på svarsalternativen. Bild 3 kallar vi för Miljö och bild 4 för Djurvänlig. Bildfrågorna 

besvarar hur konsumenterna reagerar när de ser de olika faktorerna i varje bild, samt till vilken grad 

de berört dem att handla ekologiska livsmedel. Enkäten avslutas med frågor om när konsumenter 

finner ekologiska livsmedel prisvärt samt vilka marknadsföringskanaler de föredrar att ta del av 

informationen som sänds ut av företagen. 
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Efter sammanställningen av enkätfrågorna testades enkäten via en pilotundersökning för 

att uppmärksamma eventuella brister samt hur respondenterna upplevde frågorna i enkäten. 

Pilotundersökningen kan också hjälpa till att rensa frågor som varit osäkra eller ge idéer till nya 

frågor (Eliasson, 2006). Vi fick en tydligare översikt om vilka frågor som var relevanta och vilka som 

var i behov av ändring tack vare pilotundersökningen. 

 

3.5 Genomförande 

Vi började med att kopiera länken till enkäten. För att minska enorma eventuella bortfall valde vi att 

sända ut 431 enkäter. Vi skickade ut enkäten till 215 män och 216 kvinnor. Tillvägagångssättet 

skiljer sig positivt från att dela ut enkäter personligen då vi hade möjligheten att avgöra hur många 

respondenter vi ville skicka till. En till fördel är att respondenterna själva väljer om de vill svara på 

enkäten och kan göra det i sin egen takt. Detta skiljer sig från att dela ut enkäter utanför 

livsmedelsbutiker då vi bör fråga konsumenter om de har tid att besvara den. Risken finns att de 

tackar ja utan att i själva verket vilja delta. Enkäten sändes ut på onsdag förmiddag den 6/5-15 och 

avslutades måndag förmiddag den 11/5-15.  

 

3.6 Bearbetning och bortfall 

Under bearbetningen av de 431 sända enkäterna använde vi oss av Google Docs som har ett system 

som underlättade sammanställningen av resultatet. En liknande excel fil visar en tabell av antalet 

respondenter, vilka frågor de besvarat samt om de avslutat enkäten i förtid. Bortfallen kunde enkelt 

sållas ut tack vare den automatiska sammanställningen. Av de 431 enkäter var det 167 respondenter 

som deltog i undersökningen varav 166 stycken som besvarade enkäten fullt ut. Undersökningen 

visade på ett bortfall av 265 respondenter som valde att inte besvara enkäten. 

 

3.7 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet mäter studiens pålitlighet och avgörs utefter hur noggrant studien bearbetas. Då en 

kvantitativ undersökning ämnas mätningarna genomföras på samma sätt, exempelvis att frågorna är 

lika och byggda på att mäta samma sak (Eliasson, 2006). Det vill säga hur tillförlitliga resultaten från 

en undersökning är, om den skulle replikeras vid ett annat tillfälle (Bryman & Bell, 2010). Det 

intressanta för forskare är att se om måtten på kvantitativa studier och dess resultat är stabilt och inte 

skiljer sig från varandra över tiden (Bryman & Bell, 2010). Ju högre reliabilitet desto bättre 
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förutsättningar att studien får hög validitet. Då urvalet i studien utgick från ett bekvämlighetsurval är 

det sannolikt att reliabiliteten i denna studie kan vara låg på grund av respondenternas subjektiva 

bedömning devierar i hur de tolkat och utifrån det svarat på frågorna. Sedan finns möjligheten att de 

kan ha varit stressade under deltagandet.  

 

Validitet innebär att man mäter studiens giltighet samt om vi mäter det vi avser mäta (Eliasson, 

2006). Eliasson använde ett exempel med en våg, där hon förklarar att om man ska undersöka någons 

vikt bör man använda sig utav en våg. Då bör vågen ha hög reliabilitet (hög pålitlighet) för att kunna 

mäta rätt och därmed få hög validitet (giltighet) (Eliasson, 2006). I och med att studien har utgått från 

en kvanitativ metod har den även utgått från teoretisk begreppsvaliditet och extern validitet (Bryman 

& Bell, 2010). Begreppsvaliditeten i studien anser vi vara relativt hög då vi mäter det som avses 

mätas. Extern validitet innebär hur generella resultaten i en studie är utöver den specifika 

studiekontexten (Bryman & Bell, 2010). Vi anser att studiens externa validitet är relativt låg då 

resultaten inte generaliserar en hel population. Om denna studie replikeras om några år kommer 

resultaten troligtvis variera då nya marknadsföringsstrategier har upptäckts samt att konsumtionen av 

ekologiska livsmedel säkerligen har ökat i framtiden.  

 

3.8 Etiska aspekter  

Forskning är viktig för utvecklingen av både den enskilda individen och samhället. Därför är det 

viktigt att den håller vissa forskningskrav för att skydda individer och samtidigt uppnå kvalité med att 

studera utveckla väsentliga frågor så att metoder förbättras (Forskningsetiska principer, 2002). 

Forskningetik behandlar hur forskaren ställer sig till undersökningsdeltagarna. Det vill säga hur 

forskaren skyddar och tar hänsyn till individen som deltar i kvalitativa och kvantitativa 

undersökningar för att främja forskning (Vr.se 2010). Vetenskapsrådets etik är regler och riktlinjer 

baserade på etiska principer.  

 

Det finns fyra huvudkrav på etisk forskning som skyddar individen. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Forskningsetiska principer, 2002). 

Informationskravet innebär att forskaren har skyldighet att informera den berörda individen om 

vilken uppgift de har genom undersökningen samt forskningsuppgiftens syfte. Villkoren gällande 

deltagandet samt att det är frivilligt och har rätt att avbryta deltagandet. Vid genomförandet av 

undersökningen har vi haft Vetenskapsrådets forskningsprinciper i beaktning. Tydlig information har 

nått deltagarna via en skriftlig beskrivning av hur enkäten fylls i samt att de kunde avbryta 
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deltagandet utan specifika skäl. Den andra principen är samtyckekravet som innebär att forskaren 

behöver deltagarens samtycke. Om en deltagare är under 15 år krävs samtycke från vårdnadshavare. 

Då vi själva specifikt har valt respondenterna i undersökningen har ingen respondent under 15 år 

varit aktiv. 

 

Tredje principen konfidentialitetskravet innefattar att forskaren bör ge alla uppgifter och 

personuppgifter största möjliga konfidentialitet. Det insamlade materialet hanterats enligt 

konfidentialitetskravet då deltagarna är anonyma. Fjärde principen, nyttjandekravet berör deltagarnas 

personuppgifter. De får endast brukas i forskningssyfte och inte för kommersiellt ändamål, icke- 

vetenskapliga syften eller lånas ut (Forskningsetiska principer, 2002). Då deltagarna är anonyma har 

vi inga personuppgifter att tillgå. Vi har även utgått från Helsingforsdeklarationens rättviseprincip 

som innebär att ingen deltagare har exkluderats i urvalet (Helsingforsdeklarationen, 2003). 

 

3.9 Metoddiskussion och källkritik 

Under genomförandet av enkätundersökningen föreligger en medvetenhet om att det existerar brister 

med metoden att dela ut enkäterna via webben. En av bristerna var att vi inte kunde besvara 

respondenters funderingar kring enkäten. Vi försökte dock presentera frågorna pedagogiskt för att de 

skulle kunna besvara enkäten utan hinder eller funderingar.  Den andra bristen var att insamlingen 

tog längre tid än väntat.  

 

Vi är väl medvetna om att studiens urval inte speglar hela populationen samt att det föreligger en risk 

för att respondenterna inte fyllt i enkäten sanningsenligt.  

 

Under sammanställningen av enkäten insåg vi att enkäten kunde blivit bättre och att vi borde haft 

“inkorrekta påståenden” i en del svarsalternativ som exempelvis i fråga sex; vad innebär ekologiska 

livsmedel för dig. Skälet till detta var att se om respondenterna verkligen var medvetna om 

svarsalternativen eller valde dem endast för att de presenterades. Resultatet skulle ge oss en klarare 

bild om respondenternas egentliga kunskap. En del av frågorna ansåg vi i efterhand vara vaga. Vidare 

borde vi haft ytterligare en fråga angående konsumenternas marknadskanaler, det vill säga vart de får 

sin information om livsmedel i nuläget. Detta för att få en närmare överblick på vilka 

marknadsföringskanaler som är mest effektiva för respondenterna att ta del av informationen. 

 



17 

 

Varje bild i enkäten innehöll pratbubblor med en pixlad text. Den ursprungliga tanken var att ha med 

faktabaserad information om effekterna av att konsumera ekologiska livsmedel. Hade vi i förväg 

vetat att texten vi tänkt oss skulle ha en påverkan på respondenterna hade vi lagt ett större fokus på 

bilderna så att budskapet kunde signalera avsikten vi haft kring marknadsföringen i studien.  

 

Vi anser att den tidigare forskningen och litteraturen vi använt oss av i studien var sanningsenliga. 

Den tidigare forskning visar på liknande resultat och därmed stärks validiteten i vår studie. I 

sökningsprocessen av tidigare forskning höll vi ett intervall om ett decennium för att få ny och 

relevant forskning.  
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4. Resultat och analys 

 

I detta kapitel analyseras resultatet av den insamlade datan som utgår från studiens teoretiska 

referensram och tidigare forskning. Inledningvis börjar kapitlet med demografiska frågor som vidare 

följs av kunskapsfrågor som visar på respondenternas medvetenhet. Fortsättningsvis behandlar 

analysen bildfrågorna och slutligen behandlas prisvärdigheten av ekologiska livsmedel samt vilka 

marknadsföringskanaler konsumenter föredrar. 

 

1-3 Demografiska frågorna 

 

Tabell 4.1 

 

Enkätundersökningen började initialt med demografiska frågor för att få en variation av respondenter. 

Könsindelningen visar på en relativ jämn fördelning mellan kvinnor och män. Kvinnor utgör 63% av 

respondenterna och männen 37%. Detta visar på en svarsfrekvens att kvinnorna utgör ungefär en 

tredjedel mer än männen. Största andelen är kvinnor från åldersgrupperna 18-25 och består av 46 

kvinnor samt 48 kvinnor från åldersgruppen 26-35. Motsvarande siffror visar att männen i 

åldersgruppen 18-25 består av 30 män och åldersgruppen 26-35, 22 män. I åldersgruppen 36-45 var 

det sex kvinnor som besvarade enkäten och fyra män. Ju äldre åldersgrupp desto färre antal 

respondenter. Åldersgruppen 46-55 bestod av fyra kvinnor och fem män. Slutligen visar det på att två 

kvinnliga samt tre manliga respondenter besvarade enkäten i åldersgruppen 56-65. Det  var inga 

respondenter i åldersgruppen 65 plus som besvarade enkäten. Det kan bero på att vi inte känner 

individer från de ovanstående åldersgrupperna bortsett från närstående, därav ett litet antal 



19 

 

respondenter. Vidare visar den demografiska frågan på att 63% av respondenterna sysselsätter sig 

genom att arbeta som anställda eller egna företagare vilket utgör merparten av respondenterna. Näst 

största gruppen består av 27% studenter och de arbetslösa/arbetssökande utgör en svarsfrekvens på 

8%. Slutligen visar pensionärerna på 2%. Utifrån dessa siffror kan vi konstatera att spridningen av de 

demografiska frågorna inte speglar hela Stockholms population.  

 

4. Har du hört talas om ekologiska livsmedel 

 

 

Figur 4.1 

 

Resultatet visar på att endast 4% motsvarande sex respondenterna, inte hade hört talas om ekologiska 

livsmedel tidigare. Dessa respondenter visar sig vara en kvinna och en man vars sysselsättning är 

arbetssökande/arbetslösa i åldersgruppen 18-25. Med tanke på att de är ungdomar finns möjligheten 

att de fortfarande bor med sina föräldrar och inte handlar hem livsmedel. Vidare var det tre män i 

åldersgruppen 26-35 som angivit att de är anställda/driver eget företag och slutligen en kvinna i 

åldersgruppen 18-25 som är anställd/driver eget företag. Två av dessa sex respondenterna som inte 

hade hört talas om ekologiska livsmedel, angav dock att de handlar ekologiska livsmedel ibland. Vi 

förmodar att det kan bero på att de antingen missförstod frågan eller inte ägnade tillräckligt med tid åt 

att besvara enkäten. 
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5. Hur mycket anser du dig veta om ekologiska livsmedel? 

 

Figur 4.2 

 

För att få en överblick kring medvetenheten och kunskapen respondenterna besitter om ekologiska 

livsmedel, ställdes fråga fem. 44% av respondenterna har angivit svarsalternativ tre som är 

medianvärdet på skalan ett till fem. Färst antal respondenterna visar på 8% och  att de inte anser sig 

veta något om ekologiska livsmedel. 20% har valt skala två vilket innebär att de anser sig veta lite 

medan 18% har angivit skala fyra och tycker sig veta ganska mycket. Vidare har 10% angivit skala 

fem, det vill säga att de anser sig veta mycket om ekologiska livsmedel. Det råder en jämn fördelning 

mellan resultaten av de som anser sig veta mycket och de som inte anser sig veta något om 

ekologiska livsmedel. Majoriteten av respondenterna har en medelkunskap om ämnet, det vill säga att 

de anser sig veta något om ekologiska livsmedel men inte mycket. Resultaten anser vi vara subjektiva 

då det finns en risk att respondenterna överskattar eller underskattar sig egna förmåga. Dock är 

resultatet i enlighet med Lodorfos och Junes (2008) studie, där de talar om att den sekundära 

köpbarriären är bristande information. Författarna förklarar vidare att bristande information handlar 

om att det inte förekommer tillräckligt med information om hur hälsosamma ekologiska livsmedel är 

(Lodorfos & June, 2008). Detta är något som kan implementeras av företagen inom detaljhandeln. De 

kan informera konsumenter om hälsofördelarna ekologiska livsmedel för med sig genom sin 

marknadsföring eller via personlig marknadsföring.  
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6. Vad innebär ekologiska livsmedel för dig? 

 

 

Figur 4.3 

 

Andra kunskapsfrågan respondenterna skulle besvara var fråga sex som är en flervalsfråga där det 

existerar en möjlighet att ange flera än ett svarsalternativ, därav de höga procentsatserna. Största 

svarsfrekvensen visar på att 65% av respondenterna tycker att ekologiska livsmedel innebär hälsa. 

Detta är i enlighet med Lobo et al. (2014) som redogör för att faktorn hälsa bevisats sig vara det 

viktigaste skälet för konsumenter vid konsumtion av ekologiska livsmedel (Lobo et al. 2014). Näst 

största gruppen motsvarar 63% av respondenterna, har angivit att innebörden av ekologiska livsmedel 

för dem att de är fria från bekämpningsmedel och för 45% av respondenterna innebär de även att de 

är fria från GMO.  Lobo et al. (2014) presenterar i sin studie en av de främsta faktorerna till varför 

konsumenter handlar ekologiska livsmedel. Skälet till detta är att konsumenterna anser ekologiska 

livsmedel vara nyttigare och friskare än konventionella och därmed inte riskabelt för deras hälsa 

(Lobo et al. 2014). 48% av respondenterna tycker att ekologiska livsmedel innebär att djur betar fritt i 

öppna landskap och för 44% av respondenterna innebär de att det naturliga jordbruket bevaras, vilket 

är i enlighet med Lobo et al. (2014) som menar på att konsumenter uppfattar att ekologisk jordbruk 

minskar markförstörning (Lobo et al. 2014). Resterande 4% har valt svarsalternativet övrigt utan att 

ange något svarsalternativ.  
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7. Hur ofta handlar du ekologiska livsmedel? 

 

Figur 4.4 

Vidare ville vi undersöka vilka konsumtionsvanor våra respondenter besitter. Det visar sig att 

majoriteten av respondenterna endast konsumerar ekologiska livsmedel ibland och består av 37%. 

Näst största andelen består av 22% som handlar ekologiska livsmedel sällan och 13% av 

respondenterna handlar ekologiska livsmedel ofta. Det är totalt 11% som inte handlar ekologiska 

livsmedel. Vi kan inte dra slutsatsen att respondenterna konsumerar lika mycket ekologiska livsmedel 

som konventionella då svarsalternativet, ibland och ofta, är subjektivt för varje enskild respondent. 

Det kan innebära en gång i månaden för en konsument och tre gånger i veckan för en annan. För de 

respondenter som sällan handlar ekologiska livsmedel och de som inte handlar överhuvudtaget kan 

möjliga faktorer som Lodorfos och June (2008) talar om, bero på, för höga priser och bristande 

information om hur hälsosam ekologiska livsmedel. Justin och Jyoti (2008) styrker Lodorfos och 

Junes (2008) argument om att hälsa påverkar konsumenter till att köpa ekologiska livsmedel. Detta 

kan vi dra paralleller med vårt resultat där de flesta respondenter som inte handlar ekologiska 

livsmedel har angivit att ekologiska livsmedel inte innebär hälsa för dem som fråga sex behandlar (se 

bilaga 1). 7% av respondenterna handlar endast ekologiskt. Dessa 7% omfattar 11 respondenter och 

av dessa är det nio av 11 som angivit att ekologiska livsmedel innebär bland annat hälsa för dem. 

Även detta går parallellt med Lobo et al. (2014) påstående att de få respondenterna som köper 

ekologiska livsmedel gör det av hälsoskäl. Resterande respondenter på 10% har angivit övrigt utan 

några svarsalternativ. 



23 

 

8. Vilken av nedanstående alternativ skulle påverka dig eller har påverkat dig till att köpa 

ekologiska livsmedel? 

 

Figur 4.5 

 

Justin och Jyoti (2012) redogör i sin studie för faktorer som påverkar konsumenter att konsumera 

ekologiska livsmedel. En av dessa faktorer är hälsa (Justin & Jyoti, 2012). Denna studies resultat 

visar på att 58% av respondenterna, det vill säga majoriteten anser att hälsa påverkar dem mest att 

konsumera ekologiska livsmedel. Det existerar ett tydligt samband mellan Justin och Jyotis (2012) 

studie och denna, på att hälsa är den faktorn som påverkar konsumenter till att konsumera ekologiska 

livsmedel. Justin och Jyoti (2012) menar på att företagen inom detaljhandeln kan implementera och 

utveckla strategier genom att uppmärksamma hälsoeffekterna av ekologiska livsmedel i 

marknadsföringen av produkterna (Justin & Jyoti, 2012). Därefter har 45% av respondenterna angivit 

att de blir eller skulle bli påverkade att köpa ekologiska livsmedel om priset var lägre, 36% har 

responderat att miljön är en faktor som resulterar i köp och 23% vill ha mer information om 

ekologiska livsmedel. Här kan vi dra paralleller med Lodorfos och June, (2008) studie som visar på 

att den första köpbarriären är priset och den andra informationsbristen. Detta verkar vara ett 

universalt fenomen där priset oftast är den avgörande faktorn i valet av ekologiska livsmedel som 

även Lobo et al. (2014) bekräftar. 21% har angivit att djurens välmående är faktorn som påverkar 

eller skulle påverka dem mest. Vidare har 7% av respondenterna angivit reklam. Slutligen har  4% 

valt övrigt utan några svarsalternativ.  
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9. Vad tänker du på MEST när du ser bild 1? 

 

Figur 4.6 

 

Enligt Kotlers (2003) teori om kommunikationens målsättningar talar han om att få konsumenter att 

ändra sin attityd genom att tycka, känna eller ändra sitt beteende (Kotler, 2003). Fråga nio innefattar 

bilden “ externa jaget” (se bilaga 1). Vi ville ta del av respondenternas tankegångar när de såg bilden 

och den främsta tanken hos majoriteten av respondenterna visar på att 33 %  upplever bilden som 

hälsosam marknadsföring. Vidare upplever 23% att bilden marknadsför ekologiska livsmedel och 

18% tänkte på miljövänlig marknadsföring när de såg bilden “externa jaget”. Resterande 26 % 

responderade övrigt. Enligt följande kommentarer tolkade de bilden som framtiden, investering i 

framtida generationer, livet samt reklam och multifasad. De första kommentarerna som presenterades 

i de öppna svarsalternativen visar på ett samband mellan bilden och tankegången vi haft. Armstrong 

och Kotler (2011) förklarar tre olika kategorier som uppstår av en anledning. Två av anledningarna 

innefattar emotionella samt rationella anledningar i budskapets innehåll. Emotionell anledning 

innebär att positiva eller negativa känslor kan uppstå hos konsumenten vilket resulterar i att denne 

antingen köper eller väljer att avstå från köpet. Marknadsföraren använder emotionella budskap som 

berör känslorna hos konsumenten då de resonerar med emotionell övertalning då konsumenter oftast 

känner innan de tänker (Armstrong & Kotler, 2011). Med bilden “externa jaget” ville vi väcka dessa 

känslor hos respondenterna genom att ha med ett litet barn som de kunde relatera till genom att tycka, 

känna eller möjligtvis ändra sitt beteende. 
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Hur mycket berörde bilden dig från skala 1-5 att köpa ekologiska livsmedel? 

 

 

Figur 4.6.1 

 

Därefter ställdes frågan hur mycket bilden “externa jaget” berörde respondenterna att konsumera 

ekologiska livsmedel. Störst andel på 33% av respondenterna har angivit skala ett. 20% har valt skala 

två och 23% skala tre. Vidare är det 13% som visar på en svarsfrekvens att bilden  berörde dem 

ganska mycket att köpa ekologiska livsmedel och därav angivit skala fyra . Slutligen är det 11% som 

angivit att de blivit mycket berörda. Ett intressant perspektiv till att de flesta respondenter inte blivit 

särskilt berörda kan vara att majoriteten av respondenterna inom åldersintervallet 18-25 möjligen inte 

har barn och de respondenter som blivit mycket berörda möjligtvis kan ha barn och därmed kan 

relatera till bilden som gör att de vill konsumera mer ekologiskt för sina barns hälsa “externa jaget”. 

Bilden berörde inte majoriteten av respondenterna som vi tänkt oss. En annan aspekt till detta kan 

bero på att de inte kunde se det pixlade budskapet som var den ursprungliga tanken där faktabaserad 

information om styrkorna av att välja ekologiska livsmedel framkom. Beslutet om att texten i bilden 

skulle vara pixlad togs för att inte påverka respondenterna. I det stora hela tycker de flesta 

respondenter att bilden mestadels uttryckte hälsa vilket var intentionerna då vi ville marknadsföra 

ekologiska livsmedel ur ett hälsoperspektiv. 
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10. Vad tänker du på MEST när du ser bild 2? 

 

Figur 4.7 

 

Armstrong och Kotler (2011) talar om AIDA- modellens huvudkomponent, källan. Varje budskap 

kommer från en källa som bör vara trovärdig för att övertyga respondenterna och allmänheten 

(Armstrong & Kotler, 2011). Teoretikerna menar att talespersonen ska vara expert inom området, 

exempelvis en tandläkare som marknadsför en tandkräm. Detta gör att budskapet påverkas oerhört 

beroende på hur respondenterna betraktar källan (Armstrong & Kotler, 2011). Därom valde vi bilden 

på en artist som förespråkar hälsa för att övertyga respondenter om att ekologiska livsmedel är 

hälsosamt. I resultatet kan vi tydligt se att 66% av respondenterna upplever fitnessbilden (se bilaga 1) 

som hälsosam marknadsföring. 10 % tycker att den uttrycker ekologisk marknadsföring vilket kan 

bero på att bildens innehåll. Vidare har 4% av respondenterna angivit att de tänker på miljövänlig 

marknadsföring. Även detta kan bero på att de relaterar till de ekologiska livsmedelsvarorna bilden 

visar, som miljövänligt, vilket är i enlighet med Lobo et al. (2014), som menar på att konsumenter 

uppfattar ekologiska livsmedel bättre för (Lobo et al. 2014). Resterande 20% har angivit övrigt där en 

del tycker att bilden symboliserar träning samt en sexig kvinna. Kotler (2003) talar om 

effekthierarkimodeller som får mottagaren att reagera på ett kognitiv, affektiv eller beteendemässigt 

sätt. Den kognitiva nivån får konsumenter att uppmärksamma, förstå budskapet och få kunskap om 

produkten (Kotler, 2003). Vi kan tydligt se att respondenterna uppmärksammade bildens budskap 
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samt förstod att budskapet speglade hälsa enligt våra intentioner då de flesta respondenter har angivit 

träning i de öppna svarsalternativet, där träning möjligen anses vara en metod för att bibehålla hälsan 

för de flesta individer. 

Hur mycket berörde bilden dig från skala 1-5 att köpa ekologiska livsmedel? 

 

 

Figur 4.7.1 

 

37%  av respondenterna har angivit att fitnessbilden inte berört dem att handla ekologiska livsmedel 

och därmed har de valt skala ett. 24% responderade att de blev lite berörda och har angivit skala två. 

Skala tre har 18% angivit och 15% av respondenterna tycker att de blivit berörda ganska mycket och 

avslutningsvis är det 6% som har valt skala fem vilket visar på att de har blivit mycket berörda att 

konsumera ekologiska livsmedel. Intentionerna var att respondenterna skulle uppnå den 

beteendemässiga nivån, vilket innebär att budskapet ska få konsumenter att vilja agera, köpa något 

samt ändra sitt beteende (Kotler, 2003). Majoriteten av respondenterna blev inte särskilt berörda av 

fitnessbilden till att konsumera ekologiska livsmedel. Detta kan bero på att de inte sett den pixlade 

texten. Resterande grupper från och med skala tre till fem utgör tillsammans 39% och uppnådde den 

beteendemässiga nivån då de kände sig benägna att antingen konsumera eller ändra sitt beteende. 

Detta visar på att bilden givit en positiv reaktion av dess marknadsföring då 39% av respondenterna 

blev berörda att konsumera ekologiska livsmedel. 
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11. Vad tänker du på MEST när du ser bild 3? 

 

Figur 4.8 

Fråga 11 presenterar miljöbilden där budskapets innehåll ska formas utefter en anledning eller en idé 

som uppstått. En anledning kan vara moralisk anledning där man riktar sig mot konsumenters 

värderingar och vad de tycker är korrekt som exempelvis renare miljö, barn i nöd samt sociala 

engagemang (Armstrong & Kotler, 2011). Resultatet visar på att 54% av respondenterna upplever 

bilden som miljövänlig marknadsföring och 30% tycker att bilden förmedlar ekologisk 

marknadsföring. Detta kan bero på att bilden innehåller ekologiskt livsmedel. Även att konsumenter 

oftast relaterar miljö till ekologiskt som (Lobo et al, 2014) talar om. Vidare har 8% angivit 

svarsalternativet hälsosamt samt övrigt. Majoriteten av respondenterna har förknippat bilden till miljö 

och visar på att respondenterna befinner sig i den kognitiva nivån där de förstått budskapet av bilden. 

Dock upplever respondenterna inte att bilden speglar hälsa, vilket säger oss  att miljöbilden inte är ett 

så lyckat exemplar att använda sig av för att marknadsföra ekologiska livsmedel ur ett 

hälsoperspektiv. 

 

 



29 

 

Hur mycket berörde bilden dig från skala 1-5 att köpa ekologiska livsmedel? 

 

Figur 4.8.1 

17% av respondenterna har angivit att de inte blivit berörda att köpa ekologiska livsmedel av 

miljöbilden och därmed har de valt skala ett. 27% har  blivit lite berörda och angivit skala två. Vidare 

har 28% av respondenterna angivit skala tre vilket är medianvärdet samt majoriteten av 

respondenterna som blivit någorlunda berörda av att konsumera ekologiska livsmedel. 20% har valt 

skala fyra och slutligen är det 8% av respondenterna som angivit att de blivit mycket berörda och valt 

skala fem. Detta visar på att majoriteten av respondenterna inte blivit särskilt berörda av att 

konsumera ekologiska livsmedel även om miljöbilden berört en del av respondenterna till att 

konsumerna. Därmed kan vi konstatera att de respondenter som blivit berörda har uppnått den 

affektiva nivå där intresset för budskapet har skapats, som i sin tur skapat lust och preferenser för 

budskapet (Kotler, 2003).  

12. Vad tänker du på MEST när du ser bild 4? 

 

Figur 4.9 
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Majoriteten av respondenterna, 47% anser att den djurvänliga bilden förmedlar ekologisk 

marknadsföring, 27% har angivit miljövänlig marknadsföring samt 7% hälsosam marknadsföring och 

19% av respondenterna har responderat övrigt med följande kommentarer: välmående djur, kött, 

mjölk, massproduktion, djurvänligt samt bra för djuren. Vi kan dra paralleller kring Kotler (2003) 

kognitiva nivå, att respondenterna har uppmärksammat budskapet med förståelse och kunskap 

(Kotler, 2003) vilket vi kan se i kommentarerna respondenterna angivit. Den rationella anledningen 

talar för att produkten ska gynna konsumenten som den önskar, exempelvis när produktens värde 

prestanda, pris eller kvalité betonas i budskapet (Armstrong & Kotler, 2011). Med detta kan vi dra 

paralleller med resultatet som visar på att majoriteten av respondenterna anser att bilden förmedlar 

välmående djur och betonar kvalitén av ekologiska livsmedel där köttet är producerat med hänsyn till 

djuren och därmed gynnar respondenterna. Då majoriteten av respondenterna tolkade bilden som 

ekologisk marknadsföring kan ett perspektiv som Lobo et al. (2014) talar om att konsumenter 

uppfattar ekologiska livsmedel bättre för miljön (Lobo et al. 2014). Detta kan i sin tur spegla 

välmående djur samt kvalité på kött och mjölk då den öppna svarsfrekvensen visar på det. Resultatet 

visar tydligt på att respondenterna upplevde den djurvänliga bilden som ekologisk marknadsföring. 

 

Hur mycket berörde bilden dig från skala 1-5 att köpa ekologiska livsmedel? 

 

Figur 4.9.1 

 

Respondenterna tillfrågades vidare hur mycket den djurvänliga bilden berört dem att konsumera 

ekologiska livsmedel. 17% har angivit skala ett, det vill säga att bilden inte berört dem. Näst största 

andelen fördelas på skala nummer två och tre, där 30% angivit att bilden berört dem lite samt 30% 

som angivit medianvärdet. 18% av respondenterna anser att den djurvänliga bilden berört dem 
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ganska mycket. Slutligen är det färst antal respondenter på 5% som blivit mycket berörda att 

konsumera ekologiska livsmedel. En anledning till att majoriteterna inte blivit berörda av bilden kan 

bero på deras antoprocentiska syn som Polonsky (2011) menar på att människor har kring det 

världsliga ekosystemet där de anser sig vara centrum i universum och därmed ser sig över 

ekosystemet (Polonsky, 2011). 

 

Armstrong och Kotler (2001) menar på att marknadsföringen bör innehålla ett starkt format, rubrik, 

illustration och färger som ska reflektera budskapet. Vidare talar de om att man bör använda sig av 

nyheteter som uppseendeväckande rubriker där kontraster i färg, form, och rörelser illustreras i 

kampanjen (Armstrong & Kotler, 2011). För att väcka uppmärksamhet utgick vi från Armstrong och 

Kotlers (2011) resonemang om hur kampanjer bör utformas. Vi använde därför starka färger samt 

karaktärer som skulle spegla de olika faktorerna hälsa, miljö och djur. I bilden “externa jaget” ville vi 

uppmärksamma framtida generationer och deras välbefinnande i en varm och grön miljö med 

ekologiska livsmedel. Fitnessbilden skulle väcka uppmärksamhet ur ett hälsoperspektiv. Vi höll oss 

till färger som var neutrala men stora kontraster i både fitnessbilden och miljöbilden. Våra intentioner 

med miljöbilden var att den skulle illustrera att miljön ligger i våra  händer och att vi har möjligheten 

att förändra klimatförändringar. Den djurvänliga bilden skulle spegla livskvalité hos djur med varma 

färger i naturen. Marknadsförare har flera alternativ angående budskapets struktur och format. Ett 

alternativ handlar om hurvida konsumenten på egen hand ska dra en slutsats av det framförda 

budskapet eller om marknadsföraren ska dra en slutsats i sin marknadsföring (Armstrong & Kotler, 

2011). Vi använde oss inte av rubriker för att låta respondenterna själva dra en slutsats och bilda sin 

egen uppfattning kring bilderna. Sammanfattningsvis uppfattade respondenterna att det “externa 

jaget” samt fitnessbilden förmedlade hälsosam marknadsföring. Den miljövänliga bilden visade på 

miljövänlig marknadsföring och slutligen visade den djurvänliga bilden på ekologisk 

marknadsföring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. När finner du som konsument det prisvärt att köpa ekologiska livsmedel 
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Figur 4.10 

 

37% av respondenterna anser att ekologiska livsmedel är prisvärda när det berör hälsan. Detta är i 

enlighet med Lobo et al. (2014) teori om att de respondenter som finner ekologiska livsmedel 

prisvärda gör det för hälsan. Dock tar vi hänsyn till att det respondenterna säger kan vara löskoppling 

då det som sägs inte görs i praktiken. 24% har responderat när livsmedel producerats med hänsyn till 

djur, 19% av respondenterna har angivit när produktionen tagit hänsyn till miljön. Grupperna utgör 

tillsammans 43% vilket motbevisar Polonsky (2011) teori om att grön marknadsföring inte uppnår sin 

fulla potential  (Polonsky, 2011). 11% finner de prisvärda när livsmedel smakar bäst. Avslutningsvis 

är det 9% som har valt övrigt och inte fastställt några svar.  

 

 

 

14. Genom vilken marknadsföringskanal skulle du vilja få information om ekologiska 

livsmedel? 
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Figur 4.11 

 

Majoritet av respondenterna i denna fråga består av 51% och har angivit att de vill få information om 

ekologiska livsmedelsvaror via TV och tidning. Den näst största andelen på 48% föredrar kampanjer 

samt sociala medier medan 21% av respondenterna prefererar hemsidor. Armstrong och Kotler 

(2011) talar om att icke- personlig kommunikation når ut till en stor massa på en gång (Armstrong & 

Kotler, 2011). Den största andelen av respondenterna föredrar att få information om ekologiska 

livsmedel via icke-personliga marknadsföringskanaler. Skälet till att majoriteten av respondenterna 

har angivit TV och tidning samt sociala medier kan vara avhängigt av att de inte behöver anstränga 

sig för att ta del av informationen till skillnad från de respondenterna som föredrar hemsida. Då de 

behöver anstränga sig för att ta del av information genom att aktivt sätta sig vid en dator och gå in på 

företagets hemsida. Vidare föredrar 41% personlig information i butik, det vill säga, personlig 

marknadsföringskanal. Armstrong och kotler (2011) förklarar att personlig marknadsföringskanal 

handlar om att en eller flera personer ger direkt kommunikation till konsumenter antingen ansikte 

mot ansikte, via chat eller word of mouth. Detta sätt används för att sprida informationen till sin 

omkrets (Armstrong & Kotler, 2011). Slutligen har 3% angivit övrigt utan att ha redovisat andra 

alternativ. Att få personlig marknadsföring anses vara den mest effektiva marknadsföringskanalen 

(Armstrong & Kotler, 2011). Å ena sidan kan det vara effektivt att bemöta konsumenten direkt  i 

butik på så vis att de väljer att köpa varan direkt efter konsumenten tagit del av information om 

ekologiska livsmedel. Å andra sidan kan det anses besvärligt att få personlig marknadsföring om 

konsumenten har en tid att passa eller känner sig stressad. Marknadsföraren bör vara en god 

människokännare samt vara medveten om vilka tider som anses passa konsumenter bäst. 
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5. Slutsats och diskussion  

 

Slutligen skildras slutsatserna och kapitlet besvarar studiens syfte samt frågeställningar. Avslutningvis 

diskuteras förslag för vidare forskning. 

 

Denna studie ämnade undersöka om respondenterna föredrar att marknadsföringen av ekologiska 

livsmedel kommuniceras ur ett hälsoperspektiv av företag inom detaljhandeln och om detta 

hälsoperspektiv gör att respondenterna finner ekologiska livsmedel prisvärda. Vidare ämnade studien 

undersöka vilka marknadsföringskanaler respondenterna föredrar få information om ekologiska 

livsmedel. 

 

Utifrån studiens resultat ser vi tydligt att majoriteten av respondenterna upplever att ekologiska 

livsmedel innebär hälsa. Det visar sig även att faktorn hälsa påverkar eller skulle påverka 

respondenterna till att konsumera ekologiska livsmedel.  De flesta respondenterna anser att “externa 

jaget” samt fitnessbilden speglar hälsa. För att kunna dra slutsatsen att marknadsföring ur ett 

hälsoperspektiv föredras av respondenterna i studien undersökte vi hur mycket bilderna berörde dem 

att konsumera ekologiska livsmedel. Även om majoriteten angav att bilden inte berörde dem alls, 

fanns det en andel som angav att de berördes en aning samt mycket till att konsumera ekologiska 

livsmedel. Vi kan dock inte konstatera att respondenterna föredrar att företag inom detaljhandeln 

marknadsför ekologiska livsmedel ur ett hälsoperspektiv men potentialen finns. Dock anser vi att 

marknadsförare inom detaljhandeln bör prioritera hälsa i deras marknadsföring av ekologiska 

livsmedel då faktorn är den främsta anledningen till att respondenterna konsumerar eller skulle 

konsumera ekologiska livsmedel istället för grön marknadsföring som enligt Polonsky (2011), inte 

uppnår sin fulla potential (Polonsky, 2011). Detta kan vidare uppmärksamma respondenterna med 

otillräcklig information om hur hälsosam ekologiska livsmedel egentligen är gentemot 

konventionella livsmedel.  

 

Vidare visar majoriteten av respondenterna i studien att de finner ekologiska livsmedel prisvärda när 

det berör sin eller andras hälsa, vilket även är i enlighet med Lobo et al. (2014) som menar på att de 

respondenterna som finner ekologiska livsmedel prisvärda gör det när de tror att det är bra för deras 

hälsa.  
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Respondenterna tillfrågades om vilka marknadsföringskanaler de föredrog att företagen inom 

detaljhandeln ska använda sig av för att sprida information om ekologiska livsmedel. Resultatet 

visade på att denna var främst TV och tidning direkt följt av kampanjer, sociala medier samt 

personlig marknadsföring med mycket jämna siffror. Hemsida fick lägst resultat tillsammans med 

övrigt som inte var lika föredragande marknadsföringskanaler. 

 

5.1 Förslag till vidare forskning 

Det vore intressant om en liknande forskning som vår studie utfördes, dock mer djupgående. Bilder 

med olika typförslag på hur marknadsföring av ekologiska livsmedel ur ett hälsoperspektiv kan se ut. 

Studien kan exempelvis utgå från en kvantitativ enkätundersökning för att få ett stort urval av 

konsumenter. Detta kan kompletteras med en kvalitativ undersökning med en fokusgrupp för att få en 

djupare förståelse för vilka preferenser konsumenter har i marknadsföring av ekologiska livsmedel.  

 

Vidare uppstod en del frågor i undersökningen om hur den gröna marknadsföringen tillämpas av 

företag samt om de fortfarande prioriteras av företagen. Därav vore det intressant att göra en studie 

om hur svenska företag ser på grön marknadsföring och om det stämmer överens med Polonskys 

(2011) teori, att den inte uppnår sin fulla potential. Teoretiken redovisar  att det finns tre åtgärder som 

kan få den gröna marknadsföringen att utvecklas och uppnå sitt mål (Polonsky, 2011). Även detta 

vore en intressant undersökning som kan svara på hur företag utvecklar den gröna marknadsföringen 

idag. Finns Polonskys (2011) åtgärder i åtanken hos företag eller har de funnit andra i dagsläget? 
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7. Bilaga 

 

Enkät 

Hej! 

Vi är två studenter från Södertörns Högskola som skriver vårt examensarbete inom företagsekonomi. 

Undersökningen handlar om marknadsföring av ekologiska livsmedel ur ett konsumentperspektiv. 

Deltagandet är frivilligt och du behöver inte skriva ditt namn då undersökningen är anonym. Du är 

heller inte bunden till att slutföra undersökningen och kan därför avbryta när du vill. Materialet kommer 

endast att behandlas i forskningssyfte vilket är i enlighet med Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. 

 

1. Kön 

(Ange endast ett svar) 

o Man 

o Kvinna 

 

2. Ålder 

(Ange endast ett svar) 

o 18-25 

o 26-35 

o 36-45 

o 46-55 

o 56-65 

o 65+ 

 

3. Sysselsättning 

(Ange endast ett svar) 

o Arbetslös/Arbetssökande 

o Studerande 

o Anställd/Driver eget företag 

o Pensionär 
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4. Har du hört talas om ekologiska livsmedel 

(Ange endast ett svar) 

o Ja 

o Nej 

 

5. Hur mycket anser du dig veta om ekologiska livsmedel? 

(Ange endast ett svar) 

Inget  1 2 3 4 5  Mycket 

6. Vad innebär ekologiska livsmedel för dig? 

(Ange flera svar om så önskas) 

o Fri från genmodifierade organismer (GMO) 

o Fri från bekämpningsmedel 

o Hälsosamt  

o Bevarar det naturliga jordbruket 

o Djuren betar i fria landskap 

o Övrigt:  

 

7. Hur ofta handlar du ekologiska livsmedel? 

(Ange endast ett svar) 

o Jag handlar endast ekologiska livsmedel 

o Jag handlar ekologiska livsmedel ofta 

o Jag handlar ekologiska livsmedel, ibland 

o Jag handlar ekologiska livsmedel sällan 

o Jag handlar inte ekologiska livsmedel 

o Övrigt:  

 

8. Vilken av nedanstående alternativ skulle påverka dig eller har påverkat dig till att köpa 

ekologiska livsmedel? 

(Ange fler svar om så önskas) 
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o Miljön 

o Lägre priser på ekologiska livsmedel 

o Djur 

o Din eller andras hälsa 

o Reklam 

o Mer information om ekologiska livsmedel 

o Övrigt:  

 

9. Vad tänker du på MEST när du ser bild 1? 

(Ange endast ett svar) 

o Hälsosamt 

o Ekologiskt 

o Miljövänligt 

o Övrigt:  

 

 

Bild 1, ”externa jaget” 
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Hur mycket berörde bilden dig från skala 1-5 att köpa ekologiska livsmedel? 

 

Inget  1 2 3 4 5  Mycket 

 

10. Vad tänker du på MEST när du ser bild 2? 

(Ange endast ett svar) 

o Hälsosamt 

o Ekologisk 

o Miljövänligt 

o Övrigt:  

 

 

Bild 2, fitnessbilden 
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Hur mycket berörde bilden dig från skala 1-5 att köpa ekologiska livsmedel? 

Inget  1 2 3 4 5  Mycket 

 

11. Vad tänker du på MEST när du ser bild 3? 

(Ange endast ett svar) 

o Hälsosamt 

o Ekologisk 

o Miljövänligt 

o Övrigt:  

 

Bild 3, miljöbilden 

 

 

Hur mycket berörde bilden dig från skala 1-5 att köpa ekologiska livsmedel? 

Inget  1 2 3 4 5  Mycket 

 

12. Vad tänker du på MEST när du ser bild 4? 

(Ange endast ett svar) 

o Hälsosamt 

o Ekologisk 

o Miljövänligt 

o Övrigt:  
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Bild 4, djurvänlig 

 

 

Hur mycket berörde bilden dig från skala 1-5 att köpa ekologiska livsmedel? 

Inget  1 2 3 4 5  Mycket 

 

13. När finner du som konsument det prisvärt att köpa ekologiska livsmedel 

(Ange endast ett svar) 

o När den gynnar din hälsa 

o När livsmedel producerats med hänsyn till djur 

o När produktionen tar hänsyn till miljön 

o När livsmedel smakar bäst 

o Övrigt:  

 

14. Genom vilken marknadskommunikation skulle du vilja få information om ekologiska 

livsmedel? 

(Ange fler svar om så önskas) 

o Kampanjer 

o TV och Tidning 

o Hemsida 

o Sociala medier 
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o Personlig marknadsföring i butik 

o Övrigt:  

 

Tack för din medverkan! Dina svar kommer att vara till stor hjälp för att kunna slutföra denna 

undersökning.  

 

 

 

 


