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Förord 
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Sammanfattning 
 
 
Fetma och övervikt klassas idag som en av de största epidemierna i västvärlden och hotar en 
stor del av befolkningen. Som en reaktion på detta har det under de senaste decennierna vuxit 
fram en omfattande hälsotrend. Dagligen utsätts konsumenter för information från massmedia 
angående vad som är hälsosamt eller ohälsosamt att äta och rekommendationerna ändras 
ständigt.  
 
Det finns ett stort intresse för hälsosamma livsmedel på den svenska livsmedelsmarknaden 
men ändå utgör hälsosamma livsmedel endast en liten andel av den totala livsmedels-
försäljningen. Med denna bakgrund som utgångspunkt ställer vi oss följande forskningsfrågor: 
 

 Finns det ett gap mellan dagens efterfrågan och den möjliga efterfrågan av 

hälsosamma livsmedel, som konsumenternas intresse och utrymmet i massmedia tyder 

på? 

 

 Kan informationsbrist, pris, gastronomisk faktor och/eller kognitivt beteende ge 

förklaringar till gapet mellan dagens och den möjliga efterfrågan av hälsosamma 

livsmedel? 

 

För att studera dessa forskningsfrågor har en kvantitativ metod använts och 213 enkäter 
samlats in. Fyra forskningshypoteser har formulerats och datan har behandlats med hjälp av 
statistiska analyser där hypoteserna accepteras eller förkastas. Kvantitativ metod har använts 
då studiens avsikt är att dra generella slutsatser om hela populationen.  
 
Vi har valt att bygga upp vår referensram utifrån konsumentens beslutsfattande samt de fyra 
faktorer som studerats som orsaker till den hämmade konsumtionen av hälsosamma livs-
medel. Dessa faktorer är informationsbrist, pris, gastronomisk faktor och kognitivt beteende.   
 
Empirin bygger svaren som enkäterna genererat och presenteras i from av tabeller och 
diagram. Därefter diskuteras och analyseras den kvantitativa datan tillsammans med referens-
ramen utifrån de fyra faktorerna. Denna diskussion har lett oss fram till följande slutsatser: 
 

 Pris är den faktor som tydligast hämmar konsumtionen av hälsosamma livsmedel och 
det finns en tydlig missuppfattning på den svenska livsmedelsmarknaden gällande 
prisnivån av hälsosamma livsmedelsalternativ.  
 

 Delar av det kognitiva beteendet hämmar konsumtionen av hälsosamma livsmedel i 
form av att konsumenter inte avlägger extra tid i butiken för att söka efter nya livs-
medelsprodukter.  
 

 Övriga faktorer kan inte förklara den hämmade konsumtionen av hälsosamma livs-
medel.  

Utifrån de slutsatser som diskussionen genererat rekommenderar vi svenska Livsmedelsverket 
att förmedla sina riktlinjer genom traditionella marknadsföringskanaler för att lättare nå ut till 
alla konsumenter. Vidare anser vi att det finns utrymme på den svenska livsmedelsmarknaden 
för ett nytt butikskoncept med enbart hälsosamma livsmedel.    
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Abstract 
 
 
Obesity and overweight are today classified as one of the largest epidemics in the Western 
world and is threaten a large part of the population. As a reaction to this a major health trend 
has emerged in recent decades. Every day consumers are exposed to information from the 
media about what is healthy or unhealthy to eat and the recommendations change frequently.  
 
There is great interest in healthy food on the Swedish food market, but still healthy foods only 
represents a small proportion of the total food sales. The essay examines the gap between the 
current and potential demand for healthy food and if it can be explained by any of the 
following factors: lack of information, price, taste or cognitive behavioral. 
 
To study these questions a quantitative method have been used and 213 questionnaires were 
collected. The intention is to draw general conclusions about the entire population. We 
discussed and analyzed the quantitative data together with the frame of reference based on the 
four factors and the discussion led us to the following conclusions:  
 
Price and parts of the cognitive behavior inhibits the consumption of healthy foods on the 
Swedish food market. The other factors studied can not explain the inhibited consumption.  
 
Based on the conclusions we recommend “svenska Livsmedelsverket” to communicate its 
policies through traditional marketing channels to better reach out to all consumers. We also 
believe the Swedish food market is ready for a new store concept with only healthy food. 
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1 Inledning 
 
Detta kapitel inleds med en bakgrundsbeskrivning av problemområdet samt diskussionen som 

lett fram till forskningsfrågorna. Därefter följer en beskrivning av uppsatsens syfte samt 

problemets betydelse. Avslutningsvis presenteras de avgränsningar som valts.   

 
 

1.1 Bakgrund 
Klockan 08:18 den åttonde april 2010 fanns det 6 813 481 106 människor på jorden (U.S. 
Census Bureau 2010). En faktor som gör oss alla lika, vart vi än befinner oss på jorden, är att 
vi alla är i behov av ett kontinuerligt intag av föda och näring för att överleva på sikt. 
Livsmedel är en central del av många kulturer och en stor del av många människors vardag. 
En stor andel av befolkningen i världens fattiga länder svälter medan vissa delar av världens 
befolkning äter sig till döds.  
 
I massmedia diskuteras ofta de problem som konsumtion av livsmedel för med sig och det har 
blivit allt vanligare med rapporteringar som rör övervikt och fetma. Enligt WHO (2004, 
No.96) klassas övervikt och fetma som de största ouppmärksammade hälsofarorna i världen 
då de är orsak till en mängd livshotande sjukdomar. I Europeiska Unionen beräknades år 2002 
cirka 300 000 dödsfall bero på överviktrelaterade sjukdomar och problemet växer bland alla 
åldersgrupper. Den massiva viktökningen beskrivs som en epidemi som hotar cirka 30 procent 
av den europeiska populationen och beror bland annat på felaktig kost och brist på fysiska 
aktiviteter.    
 
I övervikten och fetmans skugga har under de senaste åren en stor hälsotrend vuxit fram. Shiu, 
Dawson och Marshall (2004, vol. 106:2) har identifierat två trender på den brittiska livs-
medelsmarknaden som drar åt olika håll. De har dels observerat den växande hälsotrenden 
samtidigt som försäljningen av snabb- och färdigmat ökar, vilket är en bidragande faktor till 
de ökade problemen med övervikt och fetma. Detta tvådelade fenomen benämns av för-
fattarna som en ”twintrend” där konsumtionen, åt var sitt håll, blir mer och mer extrem.  
 
Nya dieter och teorier kring vad som anses som hälsosamt att konsumera presenteras närmast 
dagligen i de stora kvällstidningarna. Rahavi och Kapsak (2010, vol. 179:2) menar att det är 
media och marknadsförare som till stor del styr vad som efterfrågas på livsmedelsmarknaden. 
Detta genom att styra informationsflödet och på så sätt skapa konsumentintresse och livs-
medelstrender. Det har vuxit fram en större medvetenhet bland livsmedelskonsumenter och 
enligt Marketing Health Service (2007, vol. 27:4) försöker 65 procent av de amerikanska och 
europeiska konsumenterna att konsumera mer hälsosamt än de tidigare gjort. Denna ut-
veckling beskrivs som en ”megatrend” som kommer påverka livsmedelsmarknaden under en 

lång tid framöver. Även Verbeke (2005, vol. 16:1) beskriver den nya marknaden för hälso-
samma livsmedel som en snabbt växande ”toptrend” med en ljus framtid.        
 
Enligt WHO (2004, No.96) har svenska befolkningen historiskt sätt betraktats som ett mer 
aktiv folk än genomsnittet. Trots detta har även den svenska befolkningen drabbats av den så 
kallade viktökningsepidemin. I socialstyrelsens folkhälsorapport (2009) presenteras dock 
studier som visar att svenskarnas livsmedelsvanor har blivit bättre under de senaste åren. 
Sedan 2002 har intaget av energi från livsmedel minskat bland den svenska befolkningen, 
vilket är ett steg i rätt riktning. Liksom på den brittiska livsmedelsmarknaden menar det 
svenska Livsmedelsverket att även den svenska hälsoutvecklingen är dubbelsidig. De menar 
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att även om hälsotrenden har en positiv påverkan på många svenskar är fortfarande hälften av 
alla vuxna överviktiga eller lider av fetma (Svenska Livsmedelsverket 2009a). Enligt Dagens 
Nyheter (2010-04-01) är svenskens kostvanor bristfälliga och vi äter till exempel 17 kilo 
godis per år, vilket är mest i hela världen. Detta godisfrosseri tillsammans med att vi bland 
annat dricker cirka 90 liter läsk per person och år menar de är en bidragande faktor till 
svenskarnas dåliga hälsa.  
 
Enligt Jordbruksverkets statistikrapport (2009:5) konsumerar svenska befolkningen en allt 
mindre mängd livsmedel av råvarukaraktär som tillagats i hemmet. Det har istället blivit allt 
vanligare att inte förädla livsmedel själv och i stället har konsumtionen av färdigmat och 
livsmedel med högre förädlingsgrad ökat. Rapporten visar dessutom att konsumtionen av 
livsmedel med hög fetthalt, som till exempel smör och mjölk, har minskat och ersätts allt mer 
av livsmedel med lägre fetthalt. Dock har varor med allmänt högre kolhydrathalt som godis, 
choklad, bröd och spannmålsprodukter ökat under de senare åren vilket i sin tur ökar risken 
för övervikt och fetma.  
 

1.2 Problemdiskussion 
Trots att den svenska konsumenten blivit bättre på vissa vardagliga åtgärder i livsmedels-
konsumtionen, som att välja ett magrare smör på smörgåsen, finns det fotfarande stora brister 
i den vardagliga kosten. Vi anser att det finns tecken på att den svenska konsumenten vill äta 
mer hälsosamt men att det någonstans på vägen brister. Det kan dock konstateras att det finns 
ett intresse och en medvetenhet bland konsumenterna att hälsosamma livsmedel har betydelse 
för hälsan, både på lång och kort sikt. Men vad är egentligen hälsosam kost? 
 
Som beskrivits i bakgrunden påverkas konsumenterna dagligen av medias uttalande om vad 
som är hälsosamt eller inte att konsumera. För konsumenten kan det vara svårt att förstå vad 
som egentligen är hälsosamt att konsumera när det ena dagen rekommenderas en sak och 
andra dagen något annat. Den ”business” och konkurrens som vuxit fram kring olika typer av 

dieter gör i slutändan att den vanliga konsumenten inte vet vad som är hälsosamt att äta.  
 
Inför denna studie har en mängd dieter och kostråd bearbetats för att skapa en generellt och 
trovärdig bedömning av vad som i själva verket är hälsosamma livsmedel. Med grund i denna 
förstudie har vi valt att utgå och bygga uppsatsen på de rekommendationer och riktlinjer som 
svenska Livsmedelsverket förespråkar. Svenska Livsmedelsverket är en myndighet som 
bygger sina rekommendationer och riktlinjer på vetenskaplig forskning och arbetar enbart för 
konsumenternas intresse. Målet är att ge alla konsumenter förutsättningar för att ha bra kost-
vanor (Svenska Livsmedelsverket 2009b). Enligt förordningen med instruktion för svenska 
Livsmedelsverket (SFS 2009:1426) är de skyldiga att göra kontinuerliga undersökningar om 
livsmedel och matvanor. De ska även ge rekommendationer till konsumenterna om hur 
hälsomedvetna kostval kan göras i vardagen. Av dessa anledningar har vi valt att definiera 
hälsosamma livsmedel efter deras riktlinjer och märkning. 
 
För att underlätta för konsumenten att ta hälsosamma livsmedelsbeslut i butiken tog Livs-
medelverket, 1989, fram symbolen nyckelhålet. De grundläggande kraven för att en produkt 
ska få bära denna symbol är, i korthet, låg socker-, salt- och fetthalt samt innehålla fiber och 
fullkorn. Svenska Livsmedelsverket skiljer på olika livsmedelsgrupper som till exempel 
mejeriprodukter, köttprodukter, bröd och pasta, där alla har olika regler och krav som måste 
uppfyllas för att få bära symbolen. I december 2010 kommer kraven för nyckelhålsmärkning 
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att skärpas ytterligare och många produkter kommer att mista sin märkning om recepten inte 
förändras och följer de nya reglerna (Svenska Livsmedelsverket 2010a, 2008a). 
 
Enligt Livsmedelsverkets rapport (2009:19) är nyckelhålsmärkningen en avgiftsfri och 
frivillig märkning där producenten ansvarar för att regler och krav uppfylls. Idag finns 2487 
färdigpackade nyckelhålsmärkta produkter fördelade på 26 livsmedelsgrupper. Utöver dessa 
finns även frukt och grönt som får säljas som ej färdigpackade nyckelhålsprodukter. 122 
producenter av livsmedel erbjuder idag nyckelhålsmärkta alternativ och den största livs-
medelsgruppen är kött med 554 unika produkter.  
 
I Icas årsredovisning (2009) framgår att cirka tio procent av Ica-butikernas totala livs-
medelsförsäljning utgörs av nyckelhålsmärkta produkter. Enligt Axfoods årsredovisning 
(2009), där bland annat dagligvaruhandlarna Hemköp och Willys ingår, utgör andelen av 
nyckelhålsmärkta produkter även här cirka tio procent av den totala livsmedelsförsäljningen. I 
KF:s hållbarhetsredovisning (2009) beskrivs att andelen nyckelhålsmärkta produkter i Coop 
butikerna utgör 20,8 procent. Siffran är högre än Icas och Axfoods för att de räknar med 
oförpackade nyckelhålsmärkta produkterna som till exempel frukt, grönsaker samt charkuteri-
produkter. Ica och Axfood baserar däremot sina beräkningar på endast förpackade produkter.   
 
Enligt Dagens Nyheter (2009-10-02) utgjorde i oktober 2009 Ica, Coop och Axfood till-
sammans 86,6 procent av dagligvaruhandelns totala marknad i Sverige.  Av denna anledning 
betraktar vi försäljningsstatistiken från dessa årsredovisningar som måttet på dagens efter-
fråga av nyckelhålsmärkta produkter.  Detta kommer i undersökning att vara ekvivalent med 
vad vi benämner som dagens efterfrågan av hälsosamma livsmedel. Enligt våra beräkningar 
utgörs därför dagens efterfrågan av hälsosamma livsmedel tretton procent av den totala 
efterfrågan av livsmedel, vilket är genomsnittet av de tre studerade årsredovisningarna.  
 

 
 
Med utgångspunkt i bakgrunden, som visar att 65 procent av europeiska befolkningen skulle 
vilja konsumera hälsosammare, tror vi att så även är fallet på den svenska livsmedels-
marknaden. Vi tror att intresset för att konsumerar hälsosamma livsmedel är betydligt större 
än vad dagens efterfrågan visar. Det utrymme som hälsotrenden får i massmedia tror vi 
dessutom är större än vad dagens efterfrågan på tretton procent tyder på. Enligt svenska 
Livsmedelsverkets årsredovisning (2009) följer endast en minoritet av konsumenterna deras 
riktlinjer och rekommendationer om hälsosammare vardagskost samtidigt som intresset för 
hälsan ökar bland den svenska befolkningen. Dessa indikatorer stärker vår tro om att intresset 
för hälsosamma livsmedel är större än dagens efterfrågan. Om de rekommendationer och rikt-
linjer som svenska Livsmedelsverket har formulerat tas i beaktning av svenska folket skulle 
försäljningen av hälsosamma livsmedelsprodukter öka drastiskt. 

Hälsosamma
livsmedel
13%

Övriga
livsmedel

87%

Övriga  
livsmedelsföretag
13,4%

ICA, Coop och Axfood
86,6%

Cirkeldiagram2. Total marknadsandel Cirkeldiagram1. Dagens efterfrågan 
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Det utrymme som hälsotrenden får i massmedia anser vi påverka så gott som alla livs-
medelskonsumenter både på ett medvetet och omedvetet plan. Vissa konsumenter utsätter sig 
frivilligt för hälsotrenden medan vissa blir utsatta för den helt ofrivilligt. Dessa påverkade 
konsumenter tror vi fattar sina livsmedelsbeslut utefter den inverkan som hälsotrenden haft på 
dem och deras beslutsprocess.  Därav kommer dessa konsumenter i denna uppsats att ben-
ämnas som de hälsotrendpåverkade konsumenterna.  
 
I dagens postmoderna informationssamhälle, som karaktäriseras av ständig utvecklig, anser vi 
att konsumenten blir utsatt inte minst av massmedias stora inflytande. Enligt Hultén (2007) 
har nya värderingar satt ett individualistiskt synsätt i centrum där konsumenten många gånger 
konsumerar för att skapa en identitet samt fylla ett behov av självförverkligande. Hälso-
trenden borde påverka konsumenter att vilja konsumera mer hälsosamt då detta är den 
idealiska identitet som trenden målar upp. Om konsumtion av hälsosamma livsmedel skapar 
en hälsosam identitet frågar vi oss varför efterfrågan av hälsosamma livsmedel inte är större 
än den i dagsläget är.  
 
Om det existerar ett gap mellan dagens efterfrågan och den möjliga efterfrågan av hälso-
samma livsmedel måste det bero på något. Vi tror att det kan finnas olika faktorer som 
hämmar konsumtionen av de hälsosamma livsmedelsalternativen efter det eventuella möjliga 
intresset. Verbeke (2005, vol. 16:1) beskriver i sin forskning om olika faktorer som påverkar 
acceptansen av hälsosamma livsmedelsprodukter. Han menar att kognitivt beteende och 
sociodemografiska faktorer kan vara förklaringen. Belton (2003) har undersökt faktorer som 
påverkar konsumenten att inte följa rekommendationer gällande mängden frukt och grönsaker 
som en individ dagligen bör äta. Hans förklaring består bland annat av en ekonomisk faktor, 
kunskapsfaktor och den personliga smaken.  
 
Utifrån tidigare forskning, tillsammans med eget intresse och erfarenheter, har vi valt att 
undersöka och analysera faktorerna informationsbrist, pris, gastronomisk faktor samt 
kognitivt beteende som orsaker till det eventuella gapet mellan dagens och den möjlig 
efterfrågan. Vi tror att dessa faktorer kan sammanfatta större delen av det filter som eventuellt 
hämmar konsumtionen av hälsosamma livsmedel.  
 
För att undersöka om gapet existerar, och vilken eller vilka faktorer som i så fall påverkar den 
hälsotrendpåverkade konsumenten att inte konsumera efter den möjliga efterfrågan, har 
följande modell konstruerats. Den ska hjälpa läsaren till förståelse för problemet och fungera 
som en ledstjärna genom hela uppsatsen.  
 

 
Modell1. Konceptuell modell version1 
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1.3 Problemformulering 
Med utgångspunkt i problemdiskussionen har följande forskningsfrågor valt att studeras: 
 

 Finns det ett gap mellan dagens efterfrågan och den möjliga efterfrågan av 

hälsosamma livsmedel, som konsumenternas intresse och utrymmet i massmedia tyder 

på? 

  

 Kan informationsbrist, pris, gastronomisk faktor och/eller kognitivt beteende ge 

förklaringar till det eventuella gapet mellan dagens och den möjliga efterfrågan av 

hälsosamma livsmedel? 

 

1.4 Syfte 
Uppsatsens syfte är att analysera om det finns ett gap mellan kvantiteten av hälsosamma 
livsmedel som konsumeras idag och den kvantitet som skulle kunna konsumeras om efter-
frågan var lika stor som konsumenternas intresse tyder på. Vidare syftar uppsatsen till att 
studera huruvida gapet mellan dagens och den möjliga efterfrågan av hälsosamma livsmedel 
hämmas av informationsbrist, pris, gastronomisk faktor och/eller kognitivt beteende. Ytter-
ligare ett syfte är att utifrån resultaten ge förslag och goda råd för att överbrygga det gapet. 
 

1.5 Problemets betydelse 
”Säg mig vad du äter och jag ska säga vem du är” 

Citat: Jean Anthelme Brillat–Savarin (1755-1826) 
Som citatet i titeln tyder på är en individs konsumtion av livsmedel i hög grad avslöjande för 
vem individen är. Vi vill med detta uttryck beskriva den hälsotrendpåverkade konsumenten 
och de livsmedelval denne gör. Konsumtion av hälsosamma livsmedel menar vi leder till att 
individen blir en hälsosammare människa.  
 
Denna studie genomförs främst ur ett handelsintresse. Vi vill, som handelsekonomer, under-
söka hur stort det eventuella gapet mellan dagens efterfrågan och den möjliga efterfrågan av 
hälsosamma livsmedel är samt vilka faktorer som kan orsaka gapet. Förhoppningen är att, 
med grund i den information som studien genererar, finna en lösning för att överbrygga det 
eventuella gapet.  
 
Denna studie görs även för samhällets intresse då konsumtionen av icke hälsosamma livs-
medel i längden kan föra med sig en rad sjukdomar och andra komplikationer för den enskilde 
individen. Dessa blir i sin tur ett problem och en kostnad för samhället. Genom att studera 
faktorer som eventuellt kan förklara den hämmande konsumtionen av hälsosamma livsmedel, 
och förhoppningsvis finna lösningar för att överbrygga dessa, hoppas vi kunna bidra med 
förutsättningar till en förbättring av den svenska folkhälsan. 
 

1.6 Avgränsningar 
Hälsa och konsumtion av hälsosamma livsmedel är ett brett ämne där många olika perspektiv 
kan tas. Vi avgränsar oss därför från alla andra dieter och rekommendationer angående hälso-
samma livsmedel än de som svenska Livsmedelsverket formulerat. Även alla andra faktorer 
som påverkar hälsan än konsumtion av livsmedel avgränsar vi oss ifrån. Slutligen avgränsar 
vi oss även från alla andra påverkningsfaktorer än informationsbrist, pris, gastronomiska 
och/eller kognitiva faktorer som förklaring till den hämmade konsumtionen av hälsosamma 
livsmedel.   
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2 Metod 
 
I detta kapitel beskrivs hur arbetet är upplagt och har gått till väga. Kapitlet presentar de 

metoder och analyseringsverktyg som används för att samla in och bearbeta data. 

Avslutningsvis diskuteras uppsatsens reliabilitet och validitet. 

 

2.1 Kvantitativ metod 
Bryman och Bell (2005) beskriver den kvantitativa metoden som forskning utifrån det 
naturvetenskapliga synsättet och kopplar samman den med det positivistiska förhållnings-
sättet. Det positivistiska förhållningssättet beskriver de som en ståndpunkt inom vetenskapen 
där metoder utifrån en naturvetenskaplig synvinkel används för att undersöka verkligheten. 
Positivismens forskning utgår från både kopplingen mellan teori och verklighet samt 
verklighet och teori, alltså både ett deduktivt och induktiv angreppssätt till problemen. Den 
kvantitativa forskningsmetoden karaktäriseras av att forskaren samlar in numerisk data från 
verkligheten genom att studera den utan att närmre kontakt med objektet krävs.   
 
De ökade fallen av överviktiga och fetma bland svenska befolkningen i kombinationen med 
en massiv hälsotrend gjorde att vi såg ett verkligt problem i samhället. Det gap som tros 
existera mellan dagens och den möjliga efterfrågan av hälsosamma livsmedel kommer att 
undersökas genom insamlande av information om attityder i numerisk form. Den insamlade 
datan kommer sedan att beskrivas med hjälp av olika statistiska analyser. Nästa steg i upp-
satsen blir att undersöka om de fyra faktorerna; information, pris, gastronomisk och kognitivt 
beteende, har någon påverkan på varför konsumenten inte konsumerar efter den möjliga 
efterfrågan. För att analysera och svara på frågan används teorin för att få förklaringar på hur 
de olika faktorerna teoretiskt sätt påverkar en konsument. Målet med uppsatsen är att dra 
approximativa slutsatser och förklaringar till varför den hälsotrendpåverkade konsumenten 
inte konsumerar efter sitt intresse och det blir därför avgörande för oss att metodvalet blir 
inom den kvantitativa inriktningen 
 
Enligt Olsson och Sörensen (2007) är den kvantitativa metoden en strukturerad forskning med 
en noga genomarbetade och välformulerad problemformulering. Resultaten som genereras ur 
undersökningen blir generella och bygger därför på ett stort antal individer i urvalet och ett 
fåtal variabler som ofta testas i form av hypoteser.  Den kvantitativa metoden bygger på att 
förmedla information med hjälp av siffror och forskaren ska ha möjlighet att förädla data till 
statistik, vilket också anses ge en vetenskaplig kvalitet av resultatet om allt genomförs 
korrekt. 
 
Problemformuleringen och syftet i denna uppsats bygger på att resultaten ska genera en 
allmän förklaring till det eventuella gapet mellan dagens och den möjliga efterfrågan av 
hälsosamma livsmedel. Problemformulering och syfte i uppsatsen är genomarbetad vilket är 
ett krav för att ha möjlighet att svara på det som är ämnat att undersöka. Faktorerna 
information, pris, gastronomisk och kognitivt beteende blir vår huvudsakliga uppgift att 
undersöka samt huruvida de har en förklarande roll i konsumenternas konsumtion av hälso-
samma livsmedel. Dessa faktorer som valts ut är dock inte en möjlig förklaring till hela gapet 
mellan dagens och den möjliga efterfrågan men de kan vara en del av det filter som hämmar 
konsumtionen.  För att undersöka faktorerna som valts och kunna dra approximativa slutsatser 
om dess inverkan på konsumentens konsumtion testas varje faktor med hypoteser där syftet 
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blir att undersöka om faktorn har en statistisk påverkan eller inte. Följande forsknings-
hypoteser har formulerats: 
 

2.1.1 Forskningshypoteser 
Forskningshypotes(H1): Informationsfaktorn påverkar den hälsotrendpåverkade konsumenten 
att inte konsumera efter den möjliga efterfrågan.    
Forskningshypotes(H2): Prisfaktorn påverkar den hälsotrendpåverkade konsumenten att inte 
konsumera efter den möjliga efterfrågan  
Forskningshypotes(H3): Den gastronomiska faktorn påverkar den hälsotrendpåverkade 
konsumenten att inte konsumera efter den möjliga efterfrågan 
Forskningshypotes(H4): Den kognitiva faktorn påverkar den hälsotrendpåverkade 
konsumenten att inte konsumera efter den möjliga efterfrågan 
 
Till samtliga forskningshypoteser har en gemensam nollhypotes skapats som används som 
mothypotes till varje enskild forskningshypotes: 
 
Nollhypotes(H0): Den hälsotrendpåverkade konsumentens konsumtion av hälsosamma 
livsmedel efter den möjliga efterfrågan påverkas inte av forskningshypotesen. 
 

2.2 Butiksstudie 
Eftersom pris är en av de faktorer som uppsatsen ämnar att undersöka vill vi först undersöka 
de faktiska priserna på livsmedel. Syftet med denna butiksstudie är att fastställa om det finns 
någon prisskillnad, och i så fall hur stor denna är, mellan hälsosamma livsmedlen och andra 
alternativ. För att få en sanningsenlig och trovärdig siffra väljer vi att undersöka fyra matvaru-
korgar från fyra olika livsmedelsbutiker; Maxi stormarknad i Kalmar, Coop Forum i Kalmar, 
Hemköp i Oskarshamn samt Coop Konsum Extra i Mönsterås. Varukorgar med enbart 
nyckelhålsmärkta produkter plockas samman och jämförts med varukorgar med likartade 
produkter utan nyckelhålsmärkning. Varukorgarnas totala summa jämförs sedan prismässigt 
med varandra för att i samtliga fall mäta den prismässiga skillnaden. Efter detta beräknas 
sedan ett medelvärde utifrån de fyra studierna för att fastställa prisskillnaden mellan hälso-
samma livsmedel och likartade andra alternativ.   
  

2.3 Enkät 
Efter att den kvantitativa metoden har valts som forskningsteknik beskriver Eliasson (2010) 
hur nästa steg blir att bestämma hur den kvantitativa datan ska samlas in. Syftet med in-
samlingen av data är att få svar på de variabler som valts att studeras i undersökningen. 
Bryman och Bell (2005) redogör för enkäten som en metod för att samla in kvantitativa data 
där forskarnas egen närvaro och inblandning är knapp eller helt utesluten. Med hjälp av ett 
ordnat frågeformulär samlas data in och den vanligaste metoden är postenkäter där respon-
denten får enkäten hemskickad. Enligt Eliasson (2010) är det viktigt att frågeformuläret utgår 
från det som ska undersökas och att frågor och svar i enkäten är noga genomarbetade för att 
ge svar på de variabler som undersöks. Det ska finnas minst en fråga till varje variabel, gärna 
fler, som undersöks och Bryman och Bell (2005) beskriver vikten av att utforma en enkät som 
fångar intresse och minskar bortfallen i svaren.  
 
I denna uppsats kommer en enkät, se BilagaI, att användas för att samla in den kvantitativa 
data som behövs för att besvara forskningsfrågorna. Enkäten syftar först till att undersöka om 
ett gap existerar mellan dagens efterfrågan av hälsosamma livsmedel och det eventuella större 
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intresse som vi tror finns bland konsumenterna. För att besvara denna fråga utformas frågan i 
enkäten som sådan att konsumenten fritt får svara på hur stor andel den skulle vilja att de 
hälsosamma livsmedlen utgjorde i dennes varukorg.  
 
Vidare frågor i enkäten har valt att forumleras med minst två påstående som rör faktorerna 
information, pris, gastronomisk och kognitivt beteende och respondenterna får sex svars-
alternativ till varje påstående. Svarsalternativen består av en skala på fem alternativ där 
respondenten får välja de alternativ som stämmer överens med deras uppfattningar. Varje 
fråga och påstående ger även respondenten möjligheten att svara vet ej vilket gör att ingen 
tvingas svara på en fråga de ej vet svaret på.   
 
Enkätinsamlingen kommer inte att ske genom den vanligaste formen postenkät utan istället 
kommer vi att genomföra en enkätinsamling på Giraffen köpcentrum där ett flertal livs-
medelsbutiker finns. Denna form av insamling gör att en viss närvaro av respondenter och oss 
uppstår men enkäten syftar till att vara helt anonym och en objektiv och dold roll kommer att 
användas av oss för att inte påverka respondentens svar. Utformningen av enkäten bearbetas 
noga och innan insamlingen av data på Giraffen köpcentrum görs kommer ett antal individer 
att testa enkäten och komma med synpunkter. Detta för att identifiera och bearbeta fel i den 
och skapa en lättförståelig enkät.   
 

2.4 Urval 
Bryman och Bell (2005) beskriver att den kvantitativa forskningens förmåga att generalisera 
resultaten kräver att ett stort antal respondenter svarar på enkäten samt att urvalet för 
respondenter i undersökningen bygger på ett sannolikhetsurval. Eliasson (2010) skiljer på 
sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval där ett sannolikhetsurval grundas i att forskaren 
kan klargöra vilken populationen är och att samtliga individer i populationen har en sanno-
likhet att få komma med i studien. Utan att veta hela populationen och inte ge alla individer i 
hela populationen en sannolikhet att få delta i studien får forskaren istället använda sig av 
icke-sannolikhetsurval. I icke-sannolikhetsurval kan forskaren alltså inte säga hur stor 
sannolikhet individerna har att komma med i stickprovet, vilket göra att generaliseringar om 
en hel population inte kan göras. Istället kan allmänna uppfattningar skapas om en population 
och det kan vara en bra metod att samla in data när tid och pengar är knappa för forskaren. 
Enligt Bryman och Bell (2005) finns ett antal olika urvalsmetoder inom icke-sannolikhet-
surval där bekvämlighetsurval är en av dessa. Denna metod bygger på att forskaren låter de 
som råkar vara i forskarens närhet delta i undersökningen. Varje forskares vilja är att ha en 
svars-frekvens på 100 procent men i nästan alla studier uppkommer bortfall, i form av de 
individer som inte väljer att svara på undersökningen. Ett stort bortfall i en studie kan ge 
missvisande resultat och i vissa fall kan bortfallen leda till att studien inte kan genomföras på 
ett trovärdigt och korrekt sätt.   
 
Vår första vilja med uppsatsen var att göra en generalisering om att ett eventuellt större 
intresse finns bland de hälsotrendpåverkade konsumenterna att konsumera mer hälsosamma 
livsmedel. Målet var även att ge svar på faktorer som påverkar den hälsosamma konsumenten 
att inte konsumera efter intresset. Denna uppsats begränsade omfattning och tid ger dock inte 
möjlighet för en generalisering. Dels för att vi inte har några uppgifter om den hälsotrend-
påverkade konsumentens population och dels för att vi inte har möjlighet att utföra ett 
sannolikhetsurval ur en sådan stor population. Istället kommer uppsatsen resultera i allmänna 
uppfattningar som sedan blir indikationer till hur populationen skulle kunna se ut.  
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Eftersom vi inte vet de hälsotrendpåverkade konsumenternas population kommer alltså ett 
icke-sannolikhetsurval att göras. Insamlingen av data kommer ske en torsdagseftermiddag då 
det antas passera flest konsumenter denna dag i veckan. Vi kommer inte att välja ut vilka som 
får och vilka som inte får svara på enkäten utan alla som passerar har möjlighet att delta i 
undersökningen. Detta gör att vårt icke-sannolikhetsurval baseras på ett bekvämlighetsurval 
där vi låter de konsumenter som råka vara på Giraffen köpcentrum den eftermiddagen ha 
möjlighet att delta i undersökning. För att skapa en trovärdigare allmän uppfattning kommer 
vi ha ett stort urval med cirka 200 respondenter och vår metod, att själva stå och dela ut 
enkäterna, gör att bortfall minskar avsevärt. För att skapa intresse och få människor att delta i 
undersökningen kommer de respondenter som ställer upp i studien att ha möjlighet och vara 
med i utlottningen av ett presentkort på Maxi Stormarknad.  
 
Vår insamlingsmetod av den kvantitativa datan resulterar i att en 100 procentig svarsfrekvens 
inte kan uppnås. Även om samtliga enkäter blir ifyllda existerar bortfall i form av de individer 
som inte väljer att stanna och fylla i enkäten och de individer som väljer att tacka nej vid vår 
förfrågan. Hur stort bortfallet blir är därför svårt att avgöra. Detta är dock något som vi måste 
ha i åtanke för att i uppsatsen inte generera missvisande eller icke trovärdiga resultat.  
 

2.5 Variabler 
Enligt Bryman och Bell (2005) är det viktigt att redan i studiens tidiga fas besluta hur analys-
ering av den insamlade datan ska ske. Valet av analyseringsmetod medför konsekvenser för 
utformningen av enkätens frågor och svar. Det finns ingen möjlighet att alla analysmetoder 
kan appliceras till all data och enkäten måste vara noga genomarbetad för att generera den 
information som behövs. Eliasson (2010) menar att det finns fyra olika variabler som måste 
tas i beaktning innan analys då de är avgörande för resultatens mätning och analysering av 
data. De olika variablerna kodas med siffror för att bearbetas i statistiska program och 
beroende på vilken sorts variabel det handlar om kan olika statistiska analyser utföras. 
Bryman och Bell (2005) beskriver de fyra variablerna som nominalvariabler, ordinalvariabler, 
intervall/kvotvariabler samt dikotoma variabler. Nominalvariabeln benämns ibland även som 
kategorivariabel och karaktäriseras av variabler som inte kan rangordnas. Ordinalvariabeln 
beskrivs som variabler där kategorisvaren kan rangordnas men avståendet mellan de olika 
kategorierna kan inte sägas vara lika stort överallt. Intervall- eller även kallad kvotvariabeln 
kännetecknas av att kategorierna kan rangordnas och avståndet mellan kategorierna är lika 
stort överallt. De dikotoma variablerna är de variabler som endast rymmer två kategori-
alternativ och dessa variabler kopplas ibland samman med flera av de andra variabeltyperna.  
 
Enkätens utformning av både frågor och svar blir viktigt i tidigt stadium av vårt arbete då vi 
redan då måste veta hur analysering av svaren och frågorna i enkäten ska gå till senare. Första 
frågorna i enkäten berör kön och ålder och denna information vill vi veta för att ge en 
beskrivande statistik om hur ålders- och könsfördelning föll sig i undersökningen. I 
uppsatsens problembeskrivning framträder att den första frågan att svara på blir huruvida 
gapet existerar mellan dagens efterfrågan av hälsosamma livsmedel och den möjliga. 
Respondenterna får på denna fråga ett alternativ att svara fritt på en skala från 0-100 procent 
vilket ger oss en möjlighet att senare analysera ett gemensamt medelvärde. Detta medelvärde 
kommer att utgöra den möjliga efterfrågan av konsumtion av hälsosamma livsmedel och 
sedan jämföras med dagens efterfrågan. Detta gör att variabeln i denna fråga är en 
Intervallvariabel, vi kan rangordna svaren mellan 0-100 procent och vi kan säga hur stort av-
ståndet mellan olika värden är.  
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Nästa fråga i problemformuleringen är att undersöka om de olika faktorerna; information, 
pris, gastronomiska samt kognitivt beteende, hämmar den möjliga efterfrågan av hälsosamma 
livsmedel. För att generera data till detta blev utformningen av frågor och svar i enkäten av 
stor vikt. För att undersöka de olika faktorerna har samtliga faktorer valts att undersökas 
genom att minst två påstående ställs om varje. Respondenten får svara på en skala mellan 1-5 
där 5 motsvarar instämmer helt, 4 instämmer delvis, 3 varken instämmer eller instämmer inte, 
2 instämmer delvis inte, 1 instämmer inte. Detta gör att samtliga variabler i enkäten redan i 
svaren är kodade och alla variabler som undersöker de olika faktorernas påverkan blir av 
ordinal karaktär. Vi kan rangordna svarsalternativen från 1 till 5 men vi kan inte säga hur stort 
avståendet mellan samtliga svar är eller att avståndet är detsamma. Utifrån respondenternas 
svar kan vi sedan se huruvida de råder någon samlad åsikt om hur faktorerna påverkar 
efterfrågan av hälsosamma livsmedel. Eftersom de olika faktorernas påverkan ska hypotes-
testas kan vi sedan se om det råder någon statistisk signifikant påverkan på efterfrågan av 
hälsosamma livsmedel eller inte.   
 

2.6 Analysering av data 
Eliasson (2010) beskriver att en variabel kan analyseras för sig eller kan två eller flera 
variabler analyseras tillsammans. Forskaren kan då till exempel uttala sig om samband mellan 
olika variabler existerar eller inte. Genom att använda sig av olika mått och metoder kan de 
olika variablerna beskrivas och analyseras och det valda alternativet är avgörande för vad som 
är ämnat att undersökas i studien. Valet av vilken sorts variabel som används fastställer vilka 
olika metoder och mått som kan mäta och förklara den specifika variabeln. Vad som är 
gemensamt för samtiga variabeltyper är att de kan förklaras med ett centralmått som säger 
vart de flesta svaren hamnar. Till samtliga variabler som går att rangordna, intervall- och 
ordinalvariabler, kan ett spridningsmått tillämpas som beskriver hur respondenternas svar är 
spridda från centralmåttet. Ett lägre spridningsmått tyder på att de flesta respondenterna svarar 
inom ramen för medelvärdets mått. Enligt Bryman och Bell (2005) är frekvenstabeller, 
diagram, centrum- samt spridningsmått vanliga metoder att använda sig av för att analysera en 
enskild variabel. Valet av analyseringsmetod skiljer sig från vad studien vill framhäva och 
varje variabel måste beaktas innan utförande av metod väljs.  
 
Olsson och Sörensen (2007) beskriver konfidensintervall som en metod att, med en viss 
säkerhetsnivå, generalisera ett stickprovs medelvärde till en hel populations. Konfidens-
intervallet läggs symetrisk runt de resultatvärde som forskningen genererat och forskaren kan 
då säga att populationens värde ligger någonstans i det intervallet. Utöver denna metod finns 
också hypotesprövning där avvikelse säkerhetsställs och provas mot ett utgångsläge. En 
forskningshypotes formuleras för det som skall undersökas och mot denna ställs sedan en 
nollhypotes. För att hypotestesta frågan som undersöks utförs ett så kallat t-test som resulterar 
i ett t-värde. Detta t-värde jämförs sedan med nollhypotesens och beroende på vilken 
säkerhetsnivå, diskuteras närmre senare, som används vid t-testet anger vissa t-värde 
acceptans av nollhypotesen medan resterande t-värde ger acceptans för forskningshypotesen 
istället. Enligt Eliasson (2010) är några förutsättningar för att hypotestesta att stickprovet är 
tillräckligt stort samt att urvalet bygger på ett sannolikhetsurval. Uppfylls inte dessa krav kan 
inga generaliseringar om populationen göras utifrån det valda stickprovet. Nollhypotesen 
formuleras oftast genom att inget samband mellan variabler existerar medan forsknings-
hypotesen visar att det finns ett samband, vilket är det som är ämnat att undersöka i studien. 
Den data studien genererar ska svara på om nollhypotesen förkastas, forskaren har då fått stöd 
för forskningshypotesen, eller om nollhypotesen accepteras, inget stöd för forskningshypo-
tesen genererades.  
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Första målet med insamlingen och analysering av data i denna uppsats är att, som tidigare 
diskuterats, dra allmänna slutsatser om huruvida det existerar ett gap mellan dagens och den 
möjliga efterfrågan av hälsosamma livsmedel. Enkätens tredje fråga har som syfte att svara på 
hur stor den möjliga efterfrågan är och i analyseringen kommer medelvärde, standard-
avvikelse samt konfidensintervall att användas för att förklara och tolka resultatet. Eftersom 
studien är, som tidigare beskrivits, begränsad finns ingen möjlighet att göra en exakt statistik 
analys av den data vi samlar in för att göra generaliseringar på hela population. Detta utesluter 
dock inte att vi gör konfidensintervall utan vårt icke-sannolikhetsurval kommer i uträkningen 
betraktas som ett sannolikhetsurval. Detta för att sedan göra approximationer om de 
hälsotrendpåverkade konsumenterna. I analyseringen av den möjliga efterfrågan kommer 
användning av konfidensintervall med en konfidensgrad på 95 procent att användas, vilket 
leder till att vi med 95 procentig säkerhet kan approximera att medelvärdet ligger i ett visst 
intervall. Detta resultat kan sedan ses som en indikator på en större grupp av konsumenter 
men någon statistisk säkerhetsställning av slutsatserna för hela populationen kan inte göras.  
 
Gällande studiens andra del, där de olika faktorernas påverkan på efterfrågan av hälsosamma 
livsmedel ska studeras, kommer detta ske med hypotesprövning. Vi väljer hypotesprövning 
trots att urvalet är ett icke-sannolikhetsurval då vi likaså här kommer betrakta urvalet som ett 
sannolikhetsurval vid beräkningen. Undersökningens begränsning leder till att generell slut-
sats om hypotestestningarna inte kan statistiskt säkerhetsställas om en hel population utan 
även här gör vi uppskattningar.  
 
För varje faktor som ska testas formuleras en forskningshypotes. Samtliga forsknings-
hypoteser ställs mot en nollhypotes som antar att faktorn som testas inte har någon påverkan 
på konsumenternas val av hälsosamma livsmedlen. Hypotesprövningarnas frågor i enkäten är 
av ordinal karaktär och testvärdet, som motsvarar nollhypotesen, kommer för samtliga 
påverkningsfaktorer att vara värdet tre. Samtliga faktor som ska undersökas utgörs av minst 
två frågor var i enkäten där respondenternas svar beräknas med ett medelvärde. Medelvärdet 
från varje fråga kommer att hypotestestas för att sedan kompareras med den eller de andra 
som berör faktorn. Utifrån denna sammanställning ska sedan forskningshypotesen förkastas 
eller accepteras gällande varje faktor som uppsatsen syftar till att studera.  
 
Eftersom hypotesprövning i korrekta fall ska ske med ett sannolikhetsurval och större 
stickprov än vad vi använder oss av måste vi komplettera resultaten. Våra resultat kan bli 
missvisande på grund av att t-värdena i hypotestesten kan bli överdrivna när urvalets storlek 
inte är tillräckligt stort. Detta kommer att beaktas vid analyseringen och hypotesprövningarna 
kommer därför användas som indikatorer till hur det skulle kunna se ut. Även om vårt urval är 
ett icke-sannolikhetsurval kan resultaten visa på uppskattningar om hur attityderna i 
populationen skulle se ut. För att komplettera och förklara hypotesprövningarnas uppmätta 
värde kommer analysering av frekvenstabeller att användas gällande varje fråga. Med hjälp av 
att sammanställa flera värden rörande varje faktor stärks resultaten och uppskattningar om 
populationen kan göras mer korrekt.  
 

2.7 Normalfördelning och säkerhetsnivå 
Körner och Wahlgren (2006) beskriver normalfördelning på en variabel som en viktig förut-
sättning för att göra matematiska beräkningar och analysering av statistisk data. En normal-
fördelad variabel har en symmetrisk fördelning av värdena kring medelvärdet och uppfylls 
inte detta är variabeln snedfördelad. En snedfördelad variabel leder till svårigheter vid analys-
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ering av data men författarna menar att om stickprovet är tillräckligt stort antas summor och 
medelvärden bli normalfördelade. Att anta medelvärden och summor som normalfördelade 
kräver att undersökningen följer den centrala gränsvärdesatsen som säger att om antal obser-
vationer är över 30 stycken får stickprovets fördelning ett normalfördelat utseende. 
 
I denna uppsats har antalet respondenter valts till cirka 200 stycken. Detta leder till att vi kan 
tillämpa centrala gränsvärdesatsen och anta att variablerna som testas antar ett normalfördelat 
utseende. Både tidigare nämnda konfidensintervallsberäkningen samt hypotesprövningarna 
kommer att ske med förutsättningen att variablerna är normalfördelade och därmed kan 
statistiska analyser genomföras.  
 
Enligt Bryman och Bell (2005) är nästa steg, efter hypotesuppställningarna, att bestämma 
vilken signifikansnivå som hypotesprövningen ska utgå från. Valet av signifikansnivå innebär 
den risk som finns för att en nollhypotes förkastas även om den är sann och detta uttrycks i så 
kallade p-nivåer och det vanligaste valet av signifikansnivå vid hypotesprövning är 95 
procent. En signifikansnivå på 95 procent ger det ett p-värde mindre än 0,05 (p<0,05) och ett 
kritiskt t-värde på ±1,96. 
 
I uppsatsen kommer den vanligaste signifikansnivå på 95 procent att användas, p< 0.05, vid 
hypotesprövningen vilket innebär att vi med 95 procent säkerhet kan förkasta eller acceptera 
nollhypotesen utifrån resultaten från den insamlade data. Den 95 procentiga säkerhetsnivån 
gör att de t-värde som genereras ur våra t-test och är större eller mindre än ±1,96, beroende på 
hypotestestets fråga, gör att resultatet är signifikant. Blir värdet signifikant accepteras 
forskningshypotesen och nollhypotesen förkastas. Skulle t-testet i stället generera ett t-värde 
som inte är signifikant accepteras och behålls nollhypotesen medan forskningshypotesen 
förkastas.  
 

2.8 Reliabilitet och validitet  
Eliasson (2010) beskriver vikten av att ge undersökningen en hög reliabilitet och validitet för 
att resultaten ska bli trovärdiga. Det gäller att skapa en undersökning som vem som helst 
senare kan upprepa och få samma resultat som den första, alltså en hög reliabilitet. Ett sätt att 
generera en hög reliabilitet i undersökningen är att varje variabel som undersöks mäts på olika 
sätt samt att en noga genomarbetad enkät för att respondenten inte ska missuppfatta frågor 
och svar.  
 
Bryman och Bell (2005) menar att validiteten är ett viktigt mått som visar om undersökningen 
undersöker vad den avser att undersöka och beroende på undersökningens utformningen och 
problemformulering kan den se olika ut. Eliasson (2010) beskriver en hög reliabilitet som en 
förutsättning och ett måste för att skapa en hög validitet. För att lyckas med en hög validitet är 
det viktigt att utformningen och uppställningen av problemformulering och syfte är noga 
genomarbetade då det tydligt visar vad undersökningen syftar att undersöka och svara på. 
 
I denna uppsats är målet att resultaten ska bygga på en hög reliabilitet och validitet. För att 
skapa en hög reliabilitet har en noga utformad enkät konstrueras. Variablerna information, 
pris, gastronomisk samt kognitivt beteende mäts genom att minst två frågor ställs gällande 
varje variabel. Enkäten innehåller upprepande instruktioner på hur svaren ska anges och den 
testats på ett antal individer för att synpunkter och fel ska rättas till innan den slutliga enkäten 
färdigställs. Detta gör att enkätens utformande blir så bra som möjligt samt att det minskar 
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risken för bortfall eller felaktiga svar på grund av missförstånd i enkätens frågor eller ut-
formning 
 
För att skapa en hög validitet har vi lagt en stor vikt på den röda tråden genom hela arbetet. 
Genom att börja redan vid titeln och ha en noga utformad problembeskrivning kan enkäten 
utformas efter detta och en hög validitet skapas. För att varken vi eller läsarna ska tappa fokus 
är den röda tråden genomsyrande genom samtliga. Referensram-, resultatredovisning och 
analysavsnitten delas upp i samma rubriker och utgår från den modell som diskuteras i bak-
grundsdiskussionen. Detta gör att läsaren kan följa den röda tråden redan från början och vi 
själva kan lättare följa det fokus vi valt och det vi syftar till att svara på med undersökningen. 
 
Trots att vi arbetar efter att skapa en hög reliabilitet och validitet är det ändå omständigheter 
som kan generera resultat som inte svarar på frågan. För att besvara problemformuleringen 
kan ett flertal perspektiv utgås från och vilka frågor som ställs i enkäten riktar svaren åt något 
håll. Det måste has i åtanke att fel som felaktiga frågor i enkäten, för få frågor rörande varje 
faktor, missförstånd i enkäten etcetera kan leda till att forskningen inte får en hög validitet och 
reliabilitet och därmed felaktigheter i resultaten.  
 
När vi begränsar vår studie till att endast undersöka konsumtionen av nyckelhålsmärkta 
livsmedlen och endast klassificera dessa som hälsosamma gör vi att respondenten anses vara 
”ohälsosam” om den inte konsumera just detta. Hälsosam mat anser kanske en del 
respondenter är annan mat än den nyckelhålsmärkta. Men just på grund av den enorma vidd 
av vad hälsosamma livsmedel är måste en begränsning göras. På grund av att nyckelhåls-
märkningen är en svensk myndighets märkning och bygger på vetenskaplig forskning väljer 
vi att använda oss av denna. Även det faktum att märkningen är genomslående och säljs i 
nästan varje butik gör att vi tror att de flesta konsumenterna vet vad märkningen innebär. 
Detta tillsammans med att det också finns siffror på hur konsumtionen av dessa livsmedel ser 
ut idag blev vår begränsning till att endast klassificera de nyckelhålsmärkta produkterna som 
hälsosamma i vår studie. 
 
Vi har ovanstående diskussioner i åtanke under uppsatsarbetets gång men den begränsade tid 
och omfattning som uppsatsen utgör bidrar till att vi måste förenkla våra analysmetoder.  
Tidiga fel kan få konsekvenser i slutet men vi anser att de frågorna som vi valt att ställa i 
enkäten kan ge approximationer och indikationer på det som studien söker efter.  
  



 

14 
 

3 Referensram 
 
Referensramen syftar till att redogöra för de teorier som används i uppsatsen för att analys-

era det valda problemområdet. Inledningsvis presenteras teori bakom konsumenternas 

beslutsfattande för att sedan förklara de faktorer som tros hämma konsumtionen av hälso-

samma livsmedel.    

 
 

3.1 Den hälsotrendpåverkade konsumenten 
Solomon (2010)  beskriver hur alla köpbeslut en konsument tar i grunden är en reaktion till ett 
upplevt problem eller behov. Den traditionella modellen för konsumenters beslutsfattande 
består av fem steg där varje steg är en delprocess i konsumentens problemlösande. Enligt 
Lempert (2002) påverkas alla steg i beslutsprocessen av externa, omgivningsmässiga och 
interna faktorer vilket gör att varje konsuments beslut blir individuellt anpassat. Enligt 
Schmitt (2003) måste alla företag tänka i termer av ”vem”, ”vad”, ”var”, ”när” och ”hur” i 

varje delprocess för att förstå konsumenten och kunna påverka denna i alla fem steg av 
beslutsmodellen. Bareham (1995) beskriver att den traditionella modellen för konsumenters 
beslutsfattande även kan användas när det gäller beslut gällande vilka livsmedel som ska 
konsumeras. Han betonar dock att processen är kortare och många gånger mer omedveten för 
konsumenten när det gäller denna typ av produkter.  
 

 
 

Modell 2. Modell för konsumentens beslutfattande, Solomon (2010) 

 

3.1.1 Behovsidentifiering 
Konsumenten kan, enligt Solomon (2010), identifiera ett behov på två olika sätt där båda 
bygger på att konsumenten kan se en tydlig skillnad mellan sin aktuella situation och en ideal 
och önskvärd situation. Behovet uppstår antingen när konsumentens aktuella situation sänks 
eller när den ideala situationen höjs och kan gälla ett stort och livsavgörande behov eller ett 
litet och plötsligt. När det kommer till behovsidentifiering av livsmedel menar Bareham 
(1995) att tre viktiga faktorer påverkar konsumenten i detta första steg av beslutsmodellen. 
Dessa är individuella skillnader som kunskap och livsstil, omgivningsmässig påverkan som 
kultur och social klass samt den information som finns lagrad i minnet sedan tidigare.   
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3.1.2 Informationssökning 
När ett behov är identifierat menar Solomon (2010) att konsumenter söker efter lämplig 
information för att finna lösningar till problemet. Informationssökning kan delas in i interna 
och externa aktiviteter. Konsumenten har i sitt huvud en mental bank med information om 
olika produkter och varumärken som scannas av vid en intern informationssökning. Vid den 
externa informationssökningen undersöker istället konsumenten de källor av informations 
som finns i dennes omgivning, till exempel reklam, hemsidor på internet eller samtal med 
vänner. Bareham (1995) beskriver att detta steg i beslutsprocessen ofta hoppas över vid livs-
medelsköp då dessa är relativt billiga och oviktiga för konsumenten. Solomon (2010) 
förklarar vidare att mängden information som konsumenten söker beror på den tidigare 
produktkännedom samt den risk som konsumenten utsätter sig för i och med beslutsfattandet.    
 

3.1.3 Utvärdering av alternativ 
Solomon (2010) beskriver hur de alternativ som konsumenten i detta steg av processen 
utvärderar benämns som ”evoked set”. Denna grupp av alternativ består dels av de som sedan 
tidigare finns i konsumenten mentala bank och dels av de framträdande alternativen i konsum-
entens omgivning. Enligt Bareham (1995) påverkas alternativutvärderingen av livsmedel 
genom tre faktorer: syfte, attityder och tro. Syfte utgörs av praktiska faktorer där mättnad är 
den viktigaste för livsmedelsprodukter, dock kan även andra syften förkomma. Attityder 
utgörs av konsumentens ståndpunkt angående livsmedelsprodukter och varumärken och 
utgörs ofta av en attityd för eller emot. Tro är en konsuments antagande om vad som är sant 
eller falskt. Vissa produkter kan till exempel finnas med i konsumentens ”evoked set” då 

konsumenten tror att produkten är bra för hälsan medan den i själva verket kan ha motsatt 
effekt.  
 

3.1.4 Köpbeslut 
Solomon (2010) beskriver hur konsumenter fattar beslut angående vilken produkt som ska 
köpas och konsumeras baserat på de tidigare stegen i modellen. För att underlätta köp-
beslutet, framför allt vid mindre viktiga beslut som till exempel livsmedel, använder 
konsumenten ofta mentala genvägar även kallade heuristik. Är köpbeslutet av mer komplex 
karaktär används inte dessa mentala genvägar utan beslut baserar istället på produktattribut 
som vägs mot varandra. När det gäller produktattribut för livsmedelsprodukter beskriver 
Lempert (2002) att näringsinnehåll, pris, svårighetsgrad för tillagning, miljöanpassning och 
lämplig förpackning är de viktigaste faktorerna konsumenten utvärderar vid beslutsfattande. 
Belton (2003) beskriver att konsumenters beslut gällande livsmedel baseras på uppfattad risk 
och fördelar. Det är därför viktigt för butiker att kommunicera den information till kunderna 
som eliminerar den uppfattade risken och stärker de uppfattade fördelarna.  
 

3.1.5 Efterköpbeteende 
En viktig faktor för kundens tillfredställelse efter ett köp är, enligt Solomon (2010), de 
förväntningar som kunden hade innan köpet kom till stånd. Uppfyller inte produkten kundens 
förväntningar skapas ett missnöje som oftast leder till ett negativt efterköpsbeteende. 
Överträffar däremot produkten kundens förväntningar skapas en tillfredställelse som ofta 
leder till återköp och även positiv ”word-of-mouth”.   
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3.1.6 Postmoderna värderingar 
Under de senaste decennierna beskriver Abhijit (2007) hur det har skett ett stor kultur-
ellt värderingsskifte i samhället där konsumenters värderingar har förändrats från de tidigare 
moderna värderingarna. Faktorer som globalisering, värdet av kunskap och konsumtionen 
menar han har bidragit till det stora kulturella skiftet. Detta är utvecklingen av det så kallade 
postmoderna samhället. Modernismen grundas i det latinska ordet för ”just nu” och post-
modernismen betyder därför ”efter just nu”. Att dagens samhälle benämns som ”post” är just 

för att det symboliserar förändringen och upplösningen av de tidigare värderingarna som 
karaktäriserade det moderna samhället. Fenomenet postmodernismen beskrivs som ett konti-
nuerligt kulturellt skifte som i dagsläget inte ser något slut. Konsumenten i det postmoderna 
samhället är mer cynisk än tidigare och drivs av ett större behov av stimulans och direkt 
tillfredställelse. De är även mer självcentrerade och hedonistiska och drivs i sin konsumtion 
av personlig njutning. Den postmoderna konsumenten fattar därför inte sina köpbeslut enbart 
på det rationella planet, där fördelar väg mot nackdelar, utan faller istället ofta offer för 
trenderna i det sociala och kulturella värderingsskiftet som karakteriserar vår tid.  
  
Även Hultén (2007) menar att det kulturella skifte som skett i samhället har lett till nya 
konsumtionsmönster och värderingsförändringar bland många konsumenter. Det finns inte 
längre några permanenta värderingar utan värderingarna anpassas efter de sociala och 
ekonomiska villkoren i vardagen. Postmoderniseringen har vidare bidragit till en starkare 
betoning av livskvalitet vilket gör att mer fokus läggs på individuella behov och upplevelser. 
Detta kan förklaras med att då överlevnad kan tas för givet flyttas konsumenternas fokus över 
till nya postmodernistiska värderingar som till exempel livskvalitet. Enligt det post-
modernistiska synsättet bidrar konsumtion av tjänster och varor till ett identitetsskapande och 
konsumenter kan därför ses som en producent av identiteter.  
 

3.2 Informationsfaktor 
Solomon (2010) beskriver minne som det mentala systemet som individer har för att ta emot 
information och lagra den som kunskap för framtida behov. Det finns tre system för 
informationslagring i våra hjärnor: sensoriskt minne som lagrar information direkt från de 
signaler som de fem mänskliga sinnena genererar, korttidsminne som oftast inte varar mer än 
20 sekunder och slutligen långtidsminnet som lagar information mer permanent. ”Retrieval” 

är processen som gör att kunskap kan plockas fram ur det avancerade nät av kunskap som 
finns i långtidsminnet hos en individ. Många företag stävar efter att lagra sitt varumärke i 
konsumenters långtidsminne för att detta ska vara med i konsumentens ”evoked set” när ett 
köpbeslut ska fattas.  
 

3.2.1 Information i samhället 
För att påverka en konsument att konsumera mer hälsosamma livsmedel beskriver Belton 
(2003) att konsumenterna måste erhålla information angående näringsinnehållets betydelse för 
hälsan. Konsumenter som värderar ett hälsosamt tillstånd högt är mer benägna att uppmärk-
samma näringsmässiga råd än de som inte värderar sin hälsa lika högt. Då konsumtion av 
hälsosamma livsmedel främst har en långsiktig effekt har många konsumenter svårt att ta till 
sig de näringsmässiga råd som samhället informerar om och applicera dem på sin egen 
livssituation. Många individer tar hälsan förgiven tills något händer som då påverkar deras 
attityder och värderingar. Östeberg (2003) förklarar att många konsumenter attraheras av 
hälsosamma produkter då den direkta tillfredställelsen av att konsumera en hälsosamt är större 
än den fysiska hälsopåverkan som produkten möjligen kommer att ha någon gång i framtiden.  
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Lempert (2002) beskriver att näringslära är en relativt ny vetenskap och att nya upptäckter 
görs hela tiden, vilket kan vända upp och ner på konsumenters inlärda livsmedelsvanor. Detta 
har lett till att konsumenterna blivit mer förvirrade och osäkra på vilka livsmedel som är bra 
att konsumera. Även de nya begrepp och märkningar av produkter som blir allt vanligare i 
livsmedelssammanhang gör att konsumenten blir mer och mer förvirrad. Det blir allt viktigare 
inom livsmedelsbranschen att butikspersonalen har utbildning och tillgänglig information om 
nya hälsoprodukter för att hjälpa och överföra denna kunskap till konsumenterna. En ökad 
kännedom i samhället angående de sjukdomar som övervikt kan orsaka har lett till att 
konsumenterna är mer mottagliga för information om hälsosamma livsmedel i butiksmiljön. 
 
Även Östberg (2003) beskriver hur den stora mängd information, angående vad som är 
hälsosamt eller ohälsosamt att äta, som konsumenten dagligen utsätts för skapar en känsla av 
förlorad kontroll. Detta leder ofta till en negativ känsla när konsumenten känner att de inte 
kan leva upp till alla de kostråd och dieter som samhället föreslår att de ska basera sina 
kostval på. Trots den stora mängd information som finns att tillgå är det fortfarande svårt att 
förstå vad som är hälsosamt att äta. Konsumenten måste helt enkelt lägga sin tillit till de 
expertråd de anser vara mest vettiga. 
 

3.2.2 Information i butiken 
Pooler (2003) beskriver ”the shopping information gap” som ett av de största problemen inom 

handelsindustrin idag. Många producenter lanserar innovativa och högkvalitativa produkter på 
marknaden men lyckas inte överföra sin kunskap om produkten till konsumenten. I vissa fall 
kan information om produkten vara mer viktigt än produktens egenskaper för att bli fram-
gångsrik i dagens hårda konkurrens. Motsatsen till informationsbrist är när konsumenten 
förses med allt för mycket information och blir då istället mer förvirrad och därför avstår från 
att ta ett köpbeslut. Konsumenten är i behov av olika typer av information under de olika 
stegen i beslutsprocessen. För att överbrygga informationsgapet i butiksmiljön föreslås en 
metod där information organiseras och tillgängliggörs till konsumenten i fyra skikt uppdelade 
efter konsumentens intressenivå: 
 

1. För den ointresserade konsumenten rekommenderas tilltalande produktskyltning och 
intressant och innovativ informationsförmedling. Detta kan då leda till att den 
ointresserade konsumenten ändrar sin attityd och blir mer intresserad eller eventuellt 
gör ett impulsköp. 

2. För att attrahera den nyfikna konsumenten krävs tillräckligt med information för att 
besvara dennes grundläggande frågor och locka den till att bli mottaglig för mer 
information vid ett senare tillfälle.  

3. Den aktivt intresserade konsumenten tar till sig i stort sätt all information den utsätts 
för och det krävs att butikerna i sin tur har kunskap om, eller tillgång till, den 
information konsumenten kräver i detta stadiet. Det är dock viktigt att komma ihåg att 
konsumenten inte kommer att minnas all den information den blir utsatt för i butiken. 
Försäljaren måste därför välja de viktigaste fördelarna och lägga fokus på dessa.  

4. För den detaljsökande konsumenten handlar det mer om insamling av information än 
om att genomföra ett köp i den aktuella situationen. För dessa konsumenter 
rekommenderas utförligt informationsmaterial att skicka med hem då det oftast är vid 
ett senare tillfälle denna kategori av konsument fattar sitt köpbeslut.  

Underhill (2009) beskriver hur många företag misslyckas med att förmedla kunskap om 
produkter via informationsskyltar till konsumenterna som besöker butiken. En butik kan 
upplevas mycket förvirrande för en konsument, speciellt om det är dess första besök där, och 
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skyltar är därför inte det första som konsumenten kommer att titta på. Det kan därför bli en 
stor utmaning att informera konsumenter om produkters egenskaper och fördelar på detta sätt. 
För att lyckas måste informationsskylten inledningsvis väcka konsumentens uppmärksamhet 
för att sedan på ett tydligt sätt framföra den mest betydelsefulla informationen. För maximal 
exponering av en informationsskylt ska den avbryta vad konsumenten förväntar sig att se i 
omgivningen. Det är viktigt att även ha informationsskyltens placering i åtanke då konsum-
enter tillbringar olika mycket tid i olika delar av butiken. En informationsskylt som tar 15 
sekunder att läsa blir därför verkningslös på den plats där konsumenten tillbringar fem 
sekunder.  
 
Enligt Wanger (2002) avstår många konsumenter från att göra ett köp då de saknar kännedom 
om hur produkten fungerar. Information och demonstration av produkter är därför mycket 
viktigt för konsumenten för att våga ta ett köpbeslut, inte minst för nya produkter. Dock bör 
informationen vara opartisk och pålitlig för att ge en önskvärd effekt bland konsumenterna på 
lång sikt.  
  

3.3 Prisfaktor 
Som nämnts tidigare beskriver Lempert (2002) pris som ett viktigt produktattribut vid 
konsumentens val av livsmedel. Även Dahlén och Lange (2009) menar att konsumenten 
använder produkters pris som ett viktigt utvärderingsattribut och att priset förmedlar olika 
typer av signaler till konsumenten. Dessa kan vara signaler angående produktens kvalitet och 
varumärkets position på marknaden. Vidare kan ett högt pris signalera exklusivitet och 
trendighet vilket lockar många konsumenter som anser att mode och att vara rätt i tiden är av 
central betydelse. Då priset utsänder signaler om till exempel produktens kvalitet undviker 
många konsumenter de produkter som innehar det lägsta priset. Det har visat sig att 
majoriteten av konsumenterna väljer ett pris som ligger neutralt i prisskalan då de dyraste 
alternativen anses vara för dyra och de billigaste ha för dålig kvalitet.  
 
Schäder (2006) beskriver begreppet pris som ett uttryck för det sammanlagda värdet av en 
produkts egenskaper. Det är många gånger konsumentens upplevda värde av produkten som 
ska fokuseras på snarare än priset i sig. Kvalitet kan vara en sådan egenskap som ger kunden 
ett högre värde vilket leder till att priset blir av mindre betydelse vid köpbeslutet. Det är dock 
viktigt att förstå vilket värde konsumenten förväntar sig och hur de värderar nyttan av 
produkten. Många gånger är det marknadsföringen som skapar dessa värdeförväntningar hos 
konsumenten och uppfyller inte produkten det utlovade värdet skapas ett missnöje och en 
negativ känsla hos kunden. Kunskap om kunders köpbeteende, konkurrenssituationen och 
kundernas värderingar är därmed avgörande för att bli framgångsrik på marknaden. Kort sagt 
är kundens nytta av en produkt det upplevda värdet översatt i en summa pengar.  
 
Enligt Kotler (2008) har det skett en skiftning i samhället under de senaste decennierna som 
tyder på förändrade attityder hos konsumenter gentemot pris, kvalitet och upplevt värde av 
produkter. Värdebaserad prissättning blir allt vanligare och betyder att priset på produkten 
bestäms utifrån kundens upplevda värde istället för utifrån företagets kostnader. Det har även 
blivit vanligare att produkter utvecklas för att tillför mer värde för kunden. Östberg (2003) 
menar att detta har visat sig i livsmedelsbranschen då produkter, under den senaste tiden, har 
utvecklats för att tillföra ett större värde i form av ett stort fokus på hälsan. Dessa produkter 
benämns som ”high-value-added-products” och har blivit en dominerande trend inom livs-
medelsindustrin.  
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Bareham (1995) beskriver hur pris har en stor inverkan på vilka livsmedel som efterfrågas av 
konsumenter och om priset på en specifik livsmedelsprodukt ökar minskar efterfrågan av 
denna. När priset ökar på en livsmedelsprodukt kommer konsumenten sannolikt att 
substituera denna produkt med en annan, tillexempel nötkött mot kyckling eller färska grön-
saker mot frusna. Detta leder till att minskad konsumtion av en livsmedelsprodukt, på grund 
av en prishöjning, leder till ökad konsumtion av en annan livsmedelsprodukt. Finns inga 
substituerande alternativ till livsmedelsprodukten finns möjligheten att konsumenten trots en 
prisökning väljer att konsumera varan.  
 

3.4 Gastronomisk faktor 
Lempert (2002) beskriver att smak är den faktor som påverkar konsumenten mest vid val av 
ett livsmedel. Att produkten har rätt pris och är hälsosam är också viktiga faktorer men om 
produkten inte smakar bra kommer ingen att köpa den.  
 
Smaksinnet är ett kemiskt sinne som hjälper människan att reagera på olika ämnen i födan. 
Detta sinne stimuleras genom de smaklökar som finns på tungan samt i gom och svalg och 
förmedlar via hjärnan en smakupplevelse till individen. Smaklökarna kan urskilja fem typer 
av smaker: salt, surt, sött och beskt samt den nyligen upptäcka smaken umami. Teorier finns 
även gällande ytterligare två smaker, nämligen vatten och fett, men dessa är ännu ej helt 
fastställda. Smaksinnets funktion är att stimulera oss människor att äta vissa näringsämnen 
samt att undvika vissa. Då det i vår tid finns tillgång till rent salt och socker driver smaksinnet 
oss lätt till överkonsumtion av dessa ämnen, vilket kan leda till övervikt och andra sjukdomar. 
Smaksinnets funktion är även att styra oss till att undvika farliga ämnen som till exempel 
olika typer av gifter. (Nationalencyklopedin 2010a) 
 
Smaksinnet är, enligt Hultén m.fl. (2008), det mest social sinnet och påstås inte komma till sin 
fulla rätt om individen befinner sig i ensamhet. Hur livsmedel presenteras, i till exempel 
marknadsföring eller butiksexponering, påverkar den förväntade smakupplevelsen hos 
konsumenten. Om ett livsmedel presenteras med uttrycket ”låg fetthalt” kan detta få både 
negativa och positiva effekter beroende på individen som mottar informationens tidigare upp-
levelser.  
 
Ur gastronomisk betydelse upplevs smak inte enbart av smaksinnet utan även av luktsinnet 
och känselsinnet. Hur den föda som stoppas in i munnen doftar har hög betydelse för den 
smakupplevelse som individen får. Även känselsinnet är avgörande då detta bedömer födans 
konsistens, struktur och temperatur. (Nationalencyklopedin 2010a) 
 
Burstedt, Fredriksson och Jönsson (2006) beskriver hur kosten har blivet en central del i det 
senmoderna samhället och utgör en arena för diskussioner om smak och smakupplevelser. Det 
enskilda ansvaret för hälsa och vad som anses vara god smak har på senare tid blivit en viktig 
del av skapandet av den personliga identiteten.   
 
Enligt Belton (2003) är det viktigt att komma ihåg att det är den personliga smaken som avgör 
vilka livsmedel en enskild individ väljer att konsumera. Smak och njutning är de dominerande 
faktorerna för konsumtion av ett specifikt livsmedel och därmed kommer valet av hälso-
samma livsmedel lägre ner i hierarkin av livsmedelsval. Personlig smak och konsumtions-
mönster av livsmedel är till mestadels inarbetade och vedertagna sedan barndomen och är 
därför ofta svåra att ändra på. Huruvida föräldrarna förser sina barn med hälsosam mat i tidig 
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ålder blir därför avgörande för deras framtida konsumtion och smak för hälsosamma livs-
medelsprodukter.     
 
Underhill (2009) beskriver hur nästan 90 procent av alla nya livsmedel i en butik inte lyckas 
bli framgångsrika och en del av det ordinarie sortimentet. Det beror inte på att smaken inte är 
tillräckligt tilltalande utan helt enkel för att konsumenten upplever osäkerhet med att köpa en 
okänd produkt de aldrig smakat tidigare. För vissa produkter där alla varumärken smakar 
ungefär detsamma, som till exempel salt, är provsmakning inte nödvändig. Om konsumenten 
däremot funderar på att köpa en tjugo år gammal balsamicovinäger minskar osäkerheten 
markant om det finns möjlighet att provsmaka den och ett köpbeslut ligger på så sätt betydligt 
närmare.   
 

3.5 Kognitiv faktor 
Kognition beskrivs som de tankefunktioner i den mänskliga hjärnan som hjälper oss att 
hantera information och kunskap. Till de kognitiva funktionerna räknas bland annat problem-
lösning, varseblivning, minne och begreppsbildning. (Nationalencyklopedin 2010b) 
 

3.5.1 Tid  
Solomon (2010) beskriver tid som en av konsumentens mest begränsade resurser. Tid kan 
betraktas som en ekonomisk faktor och uttryck som ”tid är pengar” är bevis på detta. 

Konsumenten försöker medvetet eller omedvetet att fördela sin tid för att maximera nyttan av 
de aktiviteter som måste genomföras, där ibland att gå till affären och köpa livsmedel. 
Uppfattningen om tillgång av tid påverkar konsumenten i många situationer, inte minst vid ett 
köpbeslut. Större och dyrare köp, till exempel en ny bil, kräver många gånger mer tid än ett 
mindre och mer oviktigt köp. Att konsumenten har känsla av brist på tid är vanligare än 
någonsin i dagens samhälle, vilket troligen är en reaktion av den ständigt ökade tillgången av 
aktiviteter att spendera tiden på. Som en effekt av detta har fler och fler produkter och 
affärskoncept vuxit fram som bygger på att spara och effektivisera kundens tid. Internet är ett 
tydligt exempel på detta då kunden kan göra sina inköp och informationssökningar 24 timmar 
om dygnet.  
 
Enligt Wanger (2002) har kundens tillgång till tid i butiken en stor inverkan på vilka 
produkter som köps. Vid ont om tid genomförs endast de planerade inköpen och spontanköp 
är högst ovanligt. Kunder med uppfattningen att de har gott om tid att söka efter nya 
produkter gör däremot fler spontana inköp. Vidare har butikens struktur en liknande inverkan 
på kundens benägenhet att göra spontanköp. I en rörig och trång butik där det är svårt att hitta 
vad man söker fokuserar kunden sin tid till att söka efter de planerade inköpen och tid för 
spontanköp uteblir därför. En oorganiserad butik kan även påverka kunden att tillbringa 
mindre tid än planerat i butiken vilket i längden får en negativ effekt på butikens försäljning. I 
organiserade butiker med gott om utrymme trivs kunden och spontanköp utöver de planerade 
köpen har stor sannolikhet att komma till stånd. Även Underhill (2009) beskriver att mängden 
produkter som en kund köper beror på mängden tid som tillbringas i butiken. Hur lång tid som 
tillbringas i butiken är i sin tur beroende på hur bekväm och trivsam shoppingupplevelsen är.  
 
Solomon (2010) diskuterar hur tid och den mängd information som en konsument bearbetar 
innan ett köpbeslut i hög grad beror på det engagemang kunden känner inför köpet. 
Engagemang beskrivs som kundens upplevda relevans av produkten baserat på personliga 
intressen, behov och värderingar. Vid den lägsta graden av engagemang gör kunden sina 
inköp på vana och rutin utan motivation att utvärdera olika alternativ vilket är mycket vanligt 
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bland livsmedelsprodukter, som diskuterats tidigare. Det finns dock en tendens, främst bland 
livsmedel, att konsumenter har en repertoar av två eller tre typer av samma produkt som de 
växlar mellan. Detta är ett variationssökande från kunden sida för att göra den ”tråkiga” 
vardagen lite trevligare.   
 
Underhill (2009) menar att livsmedelsköp i hög grad är rutinbundna och att för den typiska 
40-åringen är 80 procent av vad som finns i kylskåpet rena rutinköp utan tanke och engage-
mang. Wanger (2002) beskriver detta fenomen som vanemässigt beteende vilket innebär att 
en produkt väljs utan att konsumenten reflekterar över varför. Denna typ av omedvetet 
köpbeteende är en effekt av så kallad klassisk inlärning vilket innebär beteendeskapande 
grundat på positiva eller negativa rektioner. Har en kund fått en positiv känsla av en produkt, 
eller en känsla som associeras med en produkt, vid ett tidigare tillfälle är sannolikheten stor 
att det leder till ytterligare konsumtion av produkten i framtiden.  
 

3.5.2 Acceptans av nya produkter 
Wanger (2002) beskriver att konsumenter avstår från att prova nya produkter beroende på sex 
typer av risker som ett köp kan medföra. Dessa risker utgörs av: pris, andras åsikter, tid, 
tålamod, hälsa och bekant användningsområde. Huruvida en kund är benägen att prova en ny 
produkt avgörs därför av vilka typer av risker den är villig att ta.  
 
Enligt Solomon (2010) är en innovation en produkt, service eller ett koncept som uppfattas 
som nytt av konsumenterna. Olika konsumenter är olika benägna att ta till sig och acceptera 
nya produkter och idéer tidigt eller sent beroende på en mängd orsaker, till exempel de 
riskerna beskriva ovan. Modellen nedan visar hur olika typer av konsumenter accepterar en 
innovation under olika stadier av produktlivscykeln. 
 
 

 
Diagram1. Acceptanskurva, Types of adopters, Solomon (2010) 

A: “Innovators” 
B: “Early adopters” 
C: “Early majority” 
D: “Late majority” 
E: “Laggards” 
 
Solomon (2010) beskriver ”innovators” som de konsumenter som vågar ta alla risker och är 
först ut med att prova innovationer. Dessa utgör endast en liten del av den totala marknaden, 
men det är dock viktigt att komma ihåg att en konsument som är en “innovator” i en 

produktgrupp mycket väl kan vara en “laggard” i en annan. ”Early adopters” delar många 

karaktärsdrag med ”innovators” men tenderar att oroa sig mer för risken med andras tankar 

och åsikter.  Foxall och Bhate (1993 vol. 27:2) har genomfört en studie angående introduktion 
av nya hälsosamma livsmedel på marknaden. Resultatet av undersökningen visade att mark-
naden för nya hälsosamma livsmedel kan delas upp i tre tydliga psykografiska segment: ”less-
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involved adopters”, ”innovators” och ”more-involved adopters”. Dessa tre segment visar 

tydliga skillnader i samtliga steg av beslutsprocessen och bör därför behandlas på olika sätt av 
marknadsförare. Det mest framträdande resultatet av undersökningen var att ”more-involved 
adopters” är den grupp som köper de största volymerna av nya hälsosamma livsmedel som 

etableras på marknaden. Modell3 visar hur de tre segmenten agerar på olika sätt i stegen av 
beslutsprocessen som beskrevs först i detta kapitel.   
 
 

 
Modell3, Decision styles of market segments based on adoption, innovation and personal involvement 

Foxall och Bhate (1993 vol. 27:2) 

 

 

 
  



 

23 
 

Man
32%

Kvinna
68%

4 Resultatredovisning 
 
Detta kapitel syftar till att beskriva den kvantitativa data som samlats in genom enkätunder-

sökningen samt butiksstudien. Kapitlet inleds med en förklaring av de statistiska begreppen. 

Vidare beskrivs de hälsotrendpåverkade konsumenterna för att slutligen redovisa de 

statistiska resultaten gällande de hämmande faktorerna.  

 
 

Mean:  Medelvärde, avser det medelvärde som 
respondenternas svar beräknats till. 

95% Confidence Interval: Konfidensintervall med 95 procentig säkerhetsnivå. 
Någonstans i konfidensintervallet antas värdet ligga i 
hela populationen. 

Valid:  Antalet respondenter som svarade på frågan. De 
respondenter som angav vet ej räknas ej in bland 
valid.   

Missing:    De respondenter som angav vet ej på frågan. 
Std. Devation: Standardavvikelse innebär det genomsnittliga 

spridningsmått från medelvärdet.   
Frequency:  Frekvens, anger hur svaren på frågan är fördelat 

utifrån antalet respondenter. 
Percent: Procent, anger hur svaren på frågan procentuellt är 

fördelande bland respondenterna.   
Cumulative Percent: Kumulativ procent, anger andelen respondenter som 

svarat på frågan i procentuell stegring.  
Df: Frihetsgrader, N-1 
 

4.1 Den hälsotrendpåverkade konsumenten  
Stickprovet utgörs totalt av 213 respondenter i åldrarna 14 till 80 år och medelåldern bland 
dessa har beräknats till 42,5 år. Den största gruppen av respondenter utgörs dock av de som 
uppgett att de är mellan 54 och 64 år, vilket histogrammet nedan visar. I cirkeldiagrammet 
visas könsfördelningen mellan kvinnor och män i stickprovet och kvinnor står för en betydligt 
större andel än männen på hela 68 procent.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Histogram1. Åldersfördelning 

Cirkeldiagram3. Könsfördelning 

Informationsbox1 statistiska begrepp. Källa: Egen 
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För att mäta den möjliga efterfrågan av hälsosamma livsmedel tillfrågades respondenterna hur 
stor andel av deras matvarukorg de skulle vilja bestod av nyckelhålsmärkta livsmedel. Av de 
174 respondenter som valde att svara aktivt på frågan framgår, med ett 95 procentigt 
konfidensintervall, att den möjliga efterfrågan finns någonstans mellan 65,5 och 72,2 procent. 
Medelvärdet har, som tabell1 visar, beräknats till 68,4 procent och värdet 68 procent kommer 
hädanefter att användas för benämning av den möjliga efterfrågan. Den möjliga efterfrågan 
kan här konstateras skilja sig avsevärt från dagens efterfrågan på tretton procent.   
 

 

 

 
 

 

4.2 Informationsfaktor 
För att undersöka huruvida informationsfaktorn är ett hinder för den möjliga efterfrågan av 
hälsosamma livsmedel ställdes tre påståenden till respondenterna gällande svårigheten att 
förstå hälsoinformation, dels i samhället och dels i butiksmiljön. Svarsalternativen utgörs av 
en skala från ett till fem där, som tidigare beskrivits, ett står för instämmer inte alls och fem 
står för instämmer helt. Bortfall, medelvärde och standardavvikelse presenteras i tabell2 
nedan. I tabellen framgår det att samtliga medelvärden från frågorna i enkäten angående 
information hamnar under nollhypotesens värde på tre.  
 

 
 
 

 

 

 

 

4.2.1 Information i samhället. 
Faktorn information i samhället utgörs bland annat av den information angående hälsosamma 
livsmedel som massmedia dagligen exponerar samt de riktlinjer som svenska Livsmedels-
verket förespråkar om vardaglig kost. I tabell3 och tabell4 presenteras respondenternas svars-
frekvens samt de kumulerande procentsatserna för skalan ett till fem.   
 
I tabell3 framgår att 62 procent av respondenterna angav svarsalternativ ett eller två på frågan 
samt att knappt en procent av respondenter utgör ”missing”. I frekvenskolumnen framgår att 
hela 80 respondenter anger svarsalternativ ett på frågan. Utifrån tabellen kan det alltså avläsas 
att majoriteten av respondenterna inte anser att det är svårt att förstå vad hälsosam mat är och 
största andelen av respondenterna anger att de inte instämmer alls på påståendet.   
 
 

 

Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Möjliga efterfrågan    Valid=174 68.4 64.5 72.2 

 
Är det svårt att 

förstå vad 
hälsosam mat 

är 

Är det svårt att 
förstå vad som 

är hälsosam 
mat i butiken 

Är det svårt att 
förstå de 

riktlinjer SLV 
förespråkar 

N Valid 211 211 192 

Missing 2 2 21 

Mean 2.2 2.4 2.5 

Std. Deviation 1.2 1.2 1.2 

Tabell1. Möjlig efterfrågan 

Tabell2. Informationsfaktorn 
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Frequency Percent 

Cumulative  
Percent 

Valid 1.00 80 37.6 37.6 

2.00 52 24.4 62.0 

3.00 37 17.4 79.4 

4.00 35 16.4 95.8 

5.00 7 3.3 99.1 

Total 211 99.1  
Missing .00 2 .9 .9 
Total 213 100.0               100.0 

 
 
Utifrån tabell4 kan det utläsas att en stor andel av respondenterna angav svarsalternativ tre, 
varken instämmer eller instämmer inte, på frågan. Även en stor del av respondenterna svarade 
ett eller två på frågan vilket innebär att 45,1 procent delvis inte eller inte alls anser att det är 
svårt att förstå svenska Livsmedelsverkets rekommendationer. Denna stora andel tillsammans 
med att ett flertal av respondenterna angav svarsalternativ tre leder till det lite högre 
medelvärdet, från tabell2, än resterande frågor om information. I tabell4 framgår det också att 
det är en relativt stor andel på 9,7 procent som angav vet ej på frågan och därmed klassificeras 
som ”missing”. I frågan huruvida de hälsotrendpåverkade konsumenterna anser att det är svårt 

att förstå svenska Livsmedelsverkets riktlinjer kan det alltså summeras att en stor andel anser 
att det inte är så.  
 

 

 

 
För att se huruvida de hälsotrendpåverkade konsumenterna signifikant anser att det är svårt att 
förstå informationen i samhället har hypotesprövning genomförts i form av t-test. Det 
testvärde som användes utgörs av alternativet varken instämmer eller instämmer inte på den 
femgradiga skalan, alltså värdet tre. Som tabell5 visar gav testen ett mycket högt t-värde åt 
motsatt håll än vad forskningshypotesen anger. Detta betyder att de hälsotrendpåverkade 
konsumenterna inte anser att det är svårt att förstå vad som är hälsosamma livsmedel eller 
svenska Livsmedelsverket riktlinjer. 
 

 
Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) 

Är det svårt att förstå vad 
hälsosam mat är 

-9.3 210 .000 

Är det svårt att förstå de 
riktlinjer SLV förespråkar 

-6.1 191 .000 

 
Frequency Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1.00 49 23.0 23.0 

2.00 47 22.1 45.1 

3.00 57 26.8 71.9 

4.00 31 14.6 86.5 

5.00 8 3.8 90.3 

Total 192 90.3  
Missing .00 21 9.7 9.7 
Total 213 100.0                  100.0 

Tabell3. Är det svårt att förstå vad hälsosam mat är  

Tabell4: Är det svårt att förstå de riktlinjer SLV förespråkar 

Tabell5: T-test Information i samhället.  
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4.2.2 Information i butiken 
Frågan gällande information i butiken har testats på samma sätt som informationen i samhället 
och i tabell6 framgår det att 57,8 procent av respondenterna angav att de instämmer delvis inte 

eller instämmer inte alls på frågan. I tabell6 visas även att en mindre andel av respondenterna, 
knappt en procent, angav vet ej och klassas som ”missing” på frågan. Tabellen visar därmed 
att respondenterna inte anser att det är svårt att förstå vad som är hälsosam mat i butiken 
heller.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vid hypotesprövningen av denna fråga beräknades även här ett signifikant negativt t-värde, 
som tabell7 visar. Detta resultat visar alltså att de hälsotrendpåverkade konsumenterna inte 
anser att det är svårt att förstå vilka livsmedel som är hälsosamma när de befinner sig i 
butiken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Prisfaktor 

För att fastställa om prisfaktorn är en av de faktorer som hämmar konsumtion av hälsosamma 
livsmedel tillfrågades respondenterna hur mycket dyrare de tror att hälsosamma livsmedel är. 
Medelvärdet bland respondenternas svar blev, som tabell8 visar, 18,4 procent och beräknat 
med ett konfidensintervall ligger medelvärdet i populationen med 95 procents säkerhet någon-
stans mellan 16,3 och 20,4 procent. I uppsatsen kommer medelvärdet avrundat till 18 procent 
att användas som den procentuella skillnaden som konsumenterna tror finns mellan hälso-
samma livsmedel och andra livsmedelsalternativ.  
 
  

 
 

 
 
 
 

 

 
Frequency Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1.00 63 29.6 29.9 

2.00 60 28.2 57.8 

3.00 45 21.1 78.9 

4.00 36 16.9 95.8 

5.00 7 3.3 99.1 

Total 211 99.1  
Missing .00 2 .9 .9 
Total 213 100.0                     100.0  

 
Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) 

Är det svårt att förstå 
vad som är hälsosam 
mat i butiken 

-7.9 210 .000 

 

Mean  

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Hur mycket dyrare tror 
konsumenterna att de 
nyckelhålsmärkta produkterna är         
N=192 

18.4 16.3 20.4 

Tabell8. Hur mycket dyrare tror konsumenterna att hälsosamma livsmedel är  

Tabell6.  Är det svårt att förstå vilka livsmedel som är hälsosamma i butiken 

Tabell7. T-test information i butik  
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Vidare i enkäten tillfrågades respondenterna om de anser att pris är en viktig faktor vid valet 
av livsmedelsprodukter. Vi ställde även frågor angående huruvida de skulle välja icke 
nyckelhålsmärkta produkter framför de nyckelhålsmärkta produkterna om de nyckel-
hålsmärkta produkterna var 10, 20 eller 30 procent dyrare. I tabell9 presenteras de medel-
värden samt standardavvikelser som sammanställts från respondenternas svar. Tabellen visar 
att tre av fyra medelvärden ligger över nollhypotesens värde på tre samt att ”missing” i de 

olika frågorna skiljer sig från noll till 15 respondenter. Resultaten indikerar på att priset är en 
avgörande faktor vid valet av livsmedelsprodukter. I tabellen framgår även att så länge de 
nyckelhålsmärkta produkterna bara är 10 procent dyrare än andra alternativ är priset inte en 
faktor som hämmar konsumtionen av hälsosamma livsmedel.  
 

 Påverkar priset valet 
att livsmedels-

produkter 

Om 
nyckelhålsmärkta 

varor är 10 procent 
dyrare  

Om 
nyckelhålsmärkta 

varor är 20 procent 
dyrare  

Om 
nyckelhålsmärkta 

varor är 30 procent 
dyrare  

N Valid 213 205 198 200 

Missing 0 8 15 13 
Mean 3.5 2.6 3.3 3.9 

Std. Deviation 1.1 1.2 1.2 1.2 

 
Gällande frågan om priset är en påverkande faktor vid konsumtionen av livsmedelsprodukter 
kan det i tabell10 utläsas att den största andel av respondenter, på hela 105 individer, svarade 
fyra på svarsalternativet. Beräkningarna visar att en stor majoritet, på över 65 procent av 
respondenterna, svarade instämmer delvis eller instämmer helt och det kan därmed konstareas 
att priset är en viktig faktor vid valet av livsmedel.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
För att se huruvida priset på livsmedelsprodukter har en signifikant påverkan på konsument-
ernas konsumtion av hälsosamma livsmedel hypotestestas fråga ovan genom ett t-test. 
Medelvärdet från tabell9 visade att det skiljer sig från testvärdet tre och t-testet genererade ett 
t-värde på nästan sju, se tabell11. Detta innebär att de hälsotrendpåverkade konsumenterna 
signifikant påverkas av priset vid valet av livsmedelsprodukter.   
 

 
Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) 

Påverkar priset valet att 
livsmedelsprodukter 

7.0 212 .000 

 
 
 

 
Frequency Percent 

Cumulative 
Percent 

 Valid 1.00 15 7.0 7.0 

2.00 29 13.6 20.7 

3.00 30 14.1 34.7 

4.00 105 49.3 84.0 

5.00 34 16.0 100.0 

Total 213 100.0  

Tabell9. Prisfaktor  

Tabell10. Påverkar priset valet av livsmedelsprodukter   

Tabell11. T-test prisfaktorn  
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För att illustrera hur känsliga konsumenterna är för ett högre pris på nyckelhålsmärkta 
produkter har ett diagram ställs samman. Diagrammets x-axel består av den procentuella pris-
ökningen medan y-axeln innehåller svarsalternativens skala från ett till fem. Utifrån dia-
grammet kan det konstateras att så länge de nyckelhålsmärkta produkterna är cirka tio procent 
dyrare än de icke nyckelhålsmärkta påverkas konsumenterna inte av ett dyrare pris utan väljer 
ändå att konsumera de nyckelhålsmärkta. När de nyckelhålsmärkta produkterna däremot blir 
20 och 30 procent dyrare än de icke nyckelhålsmärkta går respondenterna mot att de snarare 
skulle välja livsmedelsprodukter som inte är nyckelhålsmärkta.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter att ha undersökt hur de hälsotrendpåverkade konsumenterna påverkas av prisfaktorn är 
nästa steg att konstatera hur mycket priset faktiskt skiljer sig mellan mindre hälsosamma och 
hälsosamma livsmedel. I modellen nedan presenteras resultaten från butiksstudien och i 
samtliga fyra butiker var de hälsosamma livsmedelsalternativen dyrare än andra livsmedel. 
Det kan konstateras att en varukorg med enbart hälsosamma livsmedel i genomsnitt är 9,2 
procent dyrare än andra alternativ. Se beräkningar BilagaII.  
 
 

                                     

 
  

Diagram2. Konsumenternas priskänslighet  

Procentuell prisökning  

Enkätens 
femgradiga  
skala 
  

Modell4. Procentuella skillnaden  



 

29 
 

4.4 Gastronomisk faktor 
Den gastronomiska faktorns påverkan på konsumtionen av hälsosamma livsmedel har 
studerats genom två frågor. Tabell12 visar att medelvärdena från de båda frågorna skiljer sig 
åt avsevärt och pekar åt motsatta håll samt att andelen respondenter som svarade vet ej och 
blir ”missing” skiljer sig avsevärt. Vid frågan huruvida smaken påverkar valet av livsmedel 

visar beräkningarna på ett högt medelvärde på 4,5 medan frågan om de nyckelhålsmärkta 
varorna smakar sämre ger ett medelvärde på 1,9. Utifrån tabellen kan det även konstateras att 
enkätens största ”missing” utgörs på frågan om de nyckelhålsmärkta varorna anses smaka 

sämre än andra alternativ.   
 

 Påverkar smak valet 
av livsmedels-

produkter  

Hur anses 
nyckelhålsmärkta 

varor smaka  

N Valid 212 186 

Missing 1 27 

Mean 4.5 1.9 

Std. Deviation .7 1.1 

 
Studien visar att smaken på livsmedel har en stor inverkan på konsumenternas val av livs-
medelsprodukter. Tabell13 visar att 58,2 procent av respondenterna svarade instämmer helt på 
frågan och 35,2 procent svarade instämmer delvis, vilket leder till det höga medelvärde på 4,5. 
I tabellen framgår att nästan alla respondenter angav ett svarsalternativ på skalan mellan ett 
och fem, endast en halv procent utgörs av ”missing”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rörande frågan om konsumenter anser att de nyckelhålsmärkta produkterna smakar sämre än 
de icke nyckelhålsmärkta kan det utläsas i tabell14 att 60,6 procent av respondenterna 
instämmer delvis inte eller instämmer inte alls.  Resultatet innebär att respondenterna inte 
anser att hälsosamma livsmedel smakar sämre än andra alternativ . Närmare 13 procent av 
respondenterna angav att de inte vet huruvida de nyckelhålsmärkta produkterna smakar sämre 
eller inte jämfört med de icke nyckelhålsmärkta.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frequency Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1.00 1 .5 .5 

2.00 2 .9 1.4 

3.00 10 4.7 6.1 

4.00 75 35.2 41.3 

5.00 124 58.2 99.5 

Total 212 99.5  
Missing .00 1 .5 .5 
Total 213 100.0                  100.0 

 
Frequency Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1.00 95 44.6 44.6 

2.00 34 16.0 60.6 

3.00 37 17.4 78.8 

4.00 15 7.0 85.0 

5.00 5 2.3 87.3 

Total 186 87.3  
Missing .00 27 12.7 12.7 
Total 213 100.0                   100.0 

Tabell12. Gastronomiska faktorn  

Tabell13. Påverkar smaken valet av livsmedel  

Tabell14. Hur anses nyckelhålsmärkta produkter smaka  
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De båda frågorna rörande den gastronomiska faktorn hypotesprövades genom t-test och 
frågan om smaken påverkar valet av livsmedel gav inte helt oväntat ett högt t-värde, se 
tabell15. Det höga medelvärdet på 4,5 ligger långt ifrån testvärdet tre och vi kan med hjälp av 
t-testet konstatera att det är statistiskt signifikant, med ett väldigt högt t-värde på 32,3, att 
smaken påverkar konsumenternas val av livsmedelsprodukter. 
 
Gällande frågan om nyckelhålsmärkta livsmedel smakar sämre än andra visar t-testet ett 
negativt t-värde på -12,9. Detta innebär att de hälsotrendpåverkade konsumenterna inte anser 
att hälsosamma livsmedel smakar sämre än andra alternativ.  
 

 
Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) 

Påverkar smak valet av 
livsmedel 

32.3 211 .000 

Hur anses nyckelhålsmärkta 
varor smaka  

-12.9 185 .000 

 
 

4.5 Kognitiv faktor  
Den kognitiva faktorns inverkan på konsumenternas konsumtion av hälsosamma livsmedel 
har undersökts med hjälp av respondenternas svar från två påståenden, angående tid och 
acceptans, i enkäten. I tabell16 framgår att nästan alla svarade på båda frågorna angående det 
kognitiva beteendet men medelvärdet skiljer sig åt i frågorna och pekar åt två olika håll från 
nollhypotesens värde tre. 

 

 

 

 

 

4.5.1  Tid  
För frågan huruvida konsumenter ofta spenderar tid i butiken till att söka efter nya produkter 
kan det fastställas att respondenterna inte gör det. En majoritet på nästan 55 procent anger att 
de instämmer delvis inte eller instämmer inte alls vilket innebär att de flesta respondenterna 
inte spenderar någon extra tid i butiken. 

 

 

 
  

 
Köper konsumenter 

ofta nya 
livsmedelsprodukter 

Avlägger konsumenter ofta 
tid i butiken till att söka efter 

nya produkter 

N Valid 212 213 

Missing 1 0 
Mean 3.3 2.4 

Std. Deviation .9 1.1 

 
Frequency Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1.00 53 24.9 24.9 

2.00 64 30.0 54.9 

3.00 50 23.5 78.4 

4.00 41 19.2 97.7 

5.00 5 2.3 100.0 

Total 213 100.0  

Tabell15. T-test gastronomiska faktorn  

Tabell16. Kognitiva faktorn  

Tabell17. Avläggs extra tid i butiken till att söka efter nya produkter 
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4.5.2 Acceptans av nya produkter  
I frågan huruvida konsumenten ofta köper nya livsmedelsprodukter kan det konstateras att en 
större del av respondenterna, hela 70 procent, svarade alternativ tre eller fyra på frågan. Detta 
bidrar till att medelvärdet hamnar nära testvärdet tre.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Även den kognitiva faktorn valdes att hypotestestas, se tabell19. Värdet tre utgav även här 
nollhypotesens värde där faktorn inte har någon påverkan på konsumenternas konsumtion av 
hälsosamma livsmedl. Första frågan gällande huruvida de hälsotrendpåverkade konsumenter 
ofta köpa nya livsmedelsprodukter när de handlar visar på ett positivt t-värde. Detta innebär 
att konsumenterna ofta väljer att variera sin matvarukorg och köpa nya livs-medelsprodukter 
när de handlar. Gällande frågan om de hälsotrendpåverkade konsumenterna ofta avlägger tid i 
butiken till att söka nya livsmedelsprodukter gav ett negativt t-värde. Detta leder till att det 
blir en signifikans och det kan därmed fastställas att konsumenter oftast inte avlägger någon 
extra tid i butiken till att söka efter nya livsmedelsprodukter.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
  

 
Frequency Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1.00 3 1.4 1.4 

2.00 42 19.7 21.1 

3.00 73 34.3 55.4 

4.00 76 35.7 91.1 

5.00 18 8.5 99.6 

Total 212 99.6  
Missing .00 1 .4 .4 
Total 213 100.0                  100.0 

 
Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) 

Köper konsumenter ofta nya 
livsmedelsprodukter 

4.7 211 .000 

Avlägger konsumenter ofta tid i butiken 
till att söka efter nya produkter 

-7.2 212 .000 

Tabell18. Köper konsumenterna ofta nya produkter de ej provat tidigare 

Tabell19. T-test kognitiva faktorn 
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5 Analys och diskussion  
 
Syftet med detta kapitel är att analysera och diskutera den kvantitativa insamlade datan 

tillsammans med referensramen. Kapitlet är disponerat efter referensramen och resultat-

redovisningens kapitel för att skapa en tydlig struktur. 

     

5.1 Den hälsotrendpåverkade konsumenten 
I denna uppsats definieras den hälsotrendpåverkade konsumenten som alla konsumenter som 
på något sätt blir utsatta för information angående hälsa och hälsosam konsumtion, till ex-
empel via massmedia eller samtal med vänner eller kollegor. Det vill säga majoriteten av alla 
konsumenter. Vi anser att spridningen av respondenternas ålder och kön i stickprovet bidrar 
till en bred syn på de hälsotrendpåverkade konsumenternas åsikter gällande hälsomedvetna 
livsmedelsval. 
 
Dagens efterfrågan av hälsosamma livsmedel, som tidigare beräknats utifrån årsredo-
visningarna ifrån Ica, Coop och Axfood, utgörs av tretton procent av en fiktiv varukorg. Vår 
studie visar att hela 97 procent av respondenter angav att de vill konsumera mer hälsosamma 
livsmedel än vad dagens efterfrågan på tretton procent visar. Våra statistiska beräkningar visar 
att medelvärdet för den möjliga efterfrågan för hela populationen är 68 procent.  Vi kan därför 
fastslå att gapet mellan dagens efterfrågan och den möjliga efterfrågan existerar och utgörs av 
55 procentenheter. För att illustrera den möjliga efterfrågan kan en varukorg med livsmedels-
produkter för 1000 kronor poneras där hälsosamma livsmedel utgörs av 680 kronor av dessa. 
Den konceptuella modellen nedan illustrerar dagens efterfrågan på tretton procent och den 
möjliga efterfrågan på 68 procent samt de faktorer som tros kan förklara gapet däremellan.      
  
 

 
 

 
 
Gällande de 39 respondenter som svarade ”vet ej” på frågan, diskuterad ovan, kan vi ej dra 

slutsatsen att de vare sig vill konsumera mer eller mindre än dagens efterfrågan. Möjligheten 
finns att dessa respondenter har svårt att uppskatta en matvarukorg i ett sifferintervall och 
därför inte kunde ange något svar på frågan. Ytterligare en orsak kan vara att dessa 
respondenter inte är medvetna om vad nyckelhålsmärkning innebär och därför inte vet hur 
mycket av dessa produkter de skulle vilja konsumera. På grund av att vi inte kan fastställa 
orsaken till dessa respondenters uteblivna svar ingår dessa inte i beräkningen av den möjliga 
efterfrågan.  
 

Modell5. Konceptuell modell version 2 



 

33 
 

Konsumenternas beslutsfattande består enligt Solomon (2010)  av fem olika steg och steget 
köpbeslut är avgörande för vad konsumenten faktiskt väljer. Dagens efterfrågan av hälso-
samma livsmedel utgörs av endast tretton procent av livsmedelsförsäljningen. Vår under-
sökning visar på att den möjliga efterfrågan är betydligt större och vi anser därför att hindret 
måste ligga i något av stegen behovsidentifiering, informationssökning, utvärdering av 
alternativ samt köpbeslut. Faktorerna information, pris, gastronomisk och kognitivt beteende 
har valts att undersökas som möjliga förklaringar till detta gap då de förekommer i alla stegen 
av konsumentens beslutsfattande. För att förstå konsumentens vilja att konsumera mer hälso-
samma livsmedelsprodukter och processen fram till konsumentens faktiska agerande anser vi 
att en förståelse för konsumentens beslutsfattande är av central roll.     
 
Vi tror dock att konsumenterna i det postmoderna samhället inte alltid fattar sina livsmedels-
beslut på så rationella grunder som den traditionella beslutsmodellen beskriver. Den om-
fattande hälsotrenden som råder i samhället kan ses som en del av det kulturella värderings-
skiftet där den självcentrerade konsumenten och konsumtion för självförverkligande står i 
centrum. De hälsotrendpåverkade konsumenter som konsumerar hälsosamma livsmedel för att 
skapa en hälsosam identitet anser vi är de konsumenter som också är i behov av direkt till-
fredställelse. Vi tror att dessa konsumenter har svårt att se de långsiktiga effekterna av hälso-
samma livsmedel, som även Östberg (2003) beskriver, och konsumerar för att det känns rätt 
för stunden och den direkta njutningen som ett hälsosamt beslut ger. Hälsotrendpåverkade 
konsumenter som konsumerar för en hälsosam identitet tror vi vidare inte är speciellt 
konsekventa i sitt sätt att agera. De kan köpa en hälsosam lunch för att framstå som hälsos-
amma tillsammans med de människorna de tillbringar lunchen med men hade fattat ett 
annorlunda beslut i ensamhet eller i ett annat sällskap. Det finns även de konsumenter i det 
postmoderna samhället som sätter livskvalitet i fokus. De hälsotrendpåverkade konsumen-
terna som agerar efter ett sådant beteende tror vi har lättare att förstå och ta till sig de 
långsiktiga effekterna av hälsosam konsumtion. Vi tror att de fattar sina beslut baserat på 
vetskapen att hälsosam konsumtion många gånger bidrar till ett långt och hälsosamt liv vilket 
kan vara ett annat sätt för en konsument i det postmoderna samhället att skapa tillfredställelse 
och njutning.   
 
De fyra faktorerna som vi valt att undersöka som förklaringar till gapet mellan dagens efter-
frågan och den möjliga efterfrågan av hälsosamma livsmedel kommer nedan att analyseras 
var och en för sig.  
 

5.2 Informationsfaktor  
För att undersöka om brist på information hämmar konsumtionen av hälsosamma livsmedel 
bland de hälsotrendpåverkade konsumenterna har faktorn information valts att delas upp i 
information i samhället och information i butiken.  
 

5.2.1 Information i samhället 
Vi har tidigare konstaterat att konsumenterna i dagens samhälle är utsatta för information 
gällande hälsosamma kostvanor och dieter via massmedia och vardagliga diskussioner. Både 
Lempert (2002) och Östberg (2003) menar att denna stora mängd information gör 
konsumenterna förvirrade och osäkra över vad som egentligen är hälsosamt att konsumera. 
Vår studie visar däremot att konsumenterna inte anser att det är svårt att förstå vad som är 
hälsosamma livsmedel. 62 procent av respondenterna svarade att de instämmer inte alls eller 
instämmer delvis inte på påståendet om det är svårt att förstå vad som är hälsosamt att 
konsumera. Vår empiri stödjer därför inte tidigare forskning i detta avseende.  
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Vi kan dock inte avstå från att fundera kring huruvida konsumenterna verkligen förstår vad 
hälsosamma livsmedel är eller om de bara tror att de vet vad hälsosamma livsmedel är med 
tanke på hur deras konsumtion ser ut idag. Vi tror att den stora mängd information, angående 
hälsosamma kostvanor, som konsumenterna dagligen blir utsatta för gör att dessa upplever att 
de har en stor kunskapsbas och därför tror att de förstår vad som är hälsosamt att konsumera.  
 
Vår studie visar även att konsumenterna inte anser att det är svårt att förstå svenska 
Livsmedelsverkets rekommendationer angående hälsosamma livsmedel. Vi anser dock att det 
är anmärkningsvärt att konsumenterna inte bedömer det som svårt att förstå svenska Livs-
medelsverkets rekommendationer när dagens efterfrågan endast utgörs av tretton procent. 
Belton (2003) menar att näringsmässiga råd inte följs då effekten av dessa är allt för 
långsiktiga. Vi anser att detta kan vara en förklaring till att rekommendationerna inte följs av 
de svenska konsumenterna trots att de förstår den information som krävs. Då den hälso-
trendpåverkade konsumenten inte får någon direkt effekt av den hälsosamma konsumtionen 
tror vi att den många gånger inte väljer att konsumera efter vad som rekommenderas. Detta 
tror vi hämmar konsumtionen av hälsosamma livsmedel i dag.   
 
Trots det starkt negativa t-värdet svarade cirka tio procent av respondenterna vet ej på frågan 
gällande svenska Livsmedelsverkets rekommendationer vilket vi tolkar som att de inte vet 
vilka riktlinjer som rekommenderas. Detta anser vi tyder på att svenska Livsmedelsverkat har 
brister i sitt sätt att informera så att alla konsumenter nås. Deras mål är att förse alla 
konsumenter med sådan information att de ska kunna fatta hälsosamma livsmedelsbeslut i sin 
vardag. Belton (2003) menar att konsumenterna måste erhålla information angående närings-
innehållets betydelse för hälsan för att konsumera hälsosamma livsmedel. Misslyckas svenska 
Livsmedelsverket med att nå ut till tio procent av befolkningen kan detta vara en förklaring 
till utebliven konsumtion av hälsosamma livsmedel.  
 

5.2.2 Information i butiken 
Vår studie visar att den hälsotrendpåverkade konsumenten inte heller anser att det är svårt att 
förstå vilka livsmedel som är hälsosamma när de befinner sig i butiksmiljön. Statistiken visar 
på ett negativt t-värde som stärks av att cirka 58 procent av respondenterna inte eller inte alls 
anser att det är svårt att förstå vilka produkter som är hälsosamma i livsmedelsbutiken.  
 
Trots att statistiken visar att den hälsotrendpåverkade konsumenten inte ser någon svårighet 
med att förstå informationen i butiken, gällande hälsosamma livsmedel, konsumeras ändå 
endast tretton procent av dessa varor. Vi funderar kring om denna faktor verkligen kan 
uteslutas som påverkningsfaktor då dess medelvärde på 3,3 ligger relativt nära testvärdet tre. 
Wangers (2002) redogörelse för hur konsumenter avstår från konsumtion på grund av att de 
inte känner till produktens användningsområde kan vara en förklaring av problemet. Vi tror 
därför att utmärkningen i butiken angående vilka livsmedel som är hälsosamma uppfattas som 
bra av den hälsotrendpåverkade konsumenten men att information om livsmedlens tillredning 
och användning saknas. Den hälsotrendpåverkade konsumenten förstår därför vilka produkter 
som är hälsosamma men inte hur de ska användas och detta tror vi kan vara en bidragande 
faktor till att den hälsotrendpåverkade konsumenten inte konsumerar efter den möjliga efter-
frågan.   
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Som Pooler (2003) beskriver avgör konsumentens intressegrad vilken mängd och typ av 
information som ska förmedlas i butiken. Vi tror att även den hälsotrendpåverkade 
konsumenten kan beskrivas utifrån de fyra intressegraderna; den ointresserade konsumenten   
den nyfikna konsumenten, den aktivt intresserade konsumenten och den detaljsökande 

konsumenten. Det är därför av stor vikt att informationen gällande hälsosamma livsmedel i 
butiken anpassas efter dessa för att på så sätt överbrygga ”the shopping information gap”. Vi 
tror att de hälsotrendpåverkade konsumenterna anser att de hälsosamma livsmedels-
alternativen är väl utmärkta i butiken men att informationen är bristfällig. Det räcker helt 
enkelt inte med att peka ut vilka livsmedel som är hälsosamma utan informationen måste tas 
ett steg längre. 
 
Många livsmedelsprodukter finns idag med nyckelhålsmärkta alternativ och har samma 
beredning och tillagningssätt som de icke nyckelhålsmärkta alternativen. Dessa produkter 
kräver inte samma utförliga information utan behöver endast en enklare utmärkning för att 
väcka konsumentens intresse. Vi tror att det är de mer avancerade och i dagsläget inte så 
vanliga hälsosamma alternativen som kräver mer utförlig information. Som Underhill (2009) 
beskriver tror vi också att informationens placering och utformning är helt avgörande för 
mottagarens intagningsförmåga. Den aktivt intresserade konsumenten är benägen att ta till sig 
information men butiken måste tänka på att placera skyltar och andra informationskanaler där 
konsumenten i bekvämlighet kan ta del av den. Avgörande är även att informationen som 
butiken ska förmedla måste vara tydlig och enkel att förstå för att inte skapa förvirring eller 
tappa konsumentens intresse.   
 

5.3 Prisfaktor 
Den hälsotrendpåverkade konsumenten anser att priset är en avgörande faktor för vilka livs-
medel som konsumeras. Bearbetningen av vår insamlade data visar på statistisk signifikans 
gällande prisets påverkan av livsmedelsval. Vår forskning visar att för den hälsotrend-
påverkade konsumentens beslutsfattande är pris ett viktigt utvärderingsattribut. Detta stämmer 
väl överens med Dahlén och Langes (2009) och Lemperts (2002) teorier om prisets kraftiga 
påverkan vid köpbeslutet.  
 
Att priset är avgörande för livsmedelsval är en första slutsats som krävs för att vidare kunna 
undersöka huruvida prisfaktorn är en orsak till att den hälsotrendpåverkade konsumenten inte 
konsumerar efter den möjliga efterfrågan. Nästa steg i processen blir att undersöka hur 
mycket dyrare en hälsosam livsmedelsprodukt får vara för att den hälsotrendpåverkade 
konsumenten inte ska substituera den med ett icke hälsosamt alternativ.   
 
Vår forskning visar att den hälsotrendpåverkade konsumenten kan tänka sig att konsumera 
hälsosamma livsmedel om de är cirka tio procent dyrare än andra livsmedel. Stiger däremot 
priset till cirka 20 procent dyrare väljer mesta delen av de hälsotrendpåverkade konsum-
enterna att istället konsumera andra livsmedelsprodukter. Vid 30 procent dyrare stiger denna 
siffra ytterligare. Detta stämmer väl överens med Barehams (1995) teorier om att efterfrågan 
på en livsmedelsprodukt minskar ju högre priset blir.  
 
Vår tidigare beskrivna butiksstudie visar att hälsosamma livsmedel i genomsnitt är cirka nio 
procent dyrare än andra livsmedelsalternativ och av denna anledning bordet priset inte vara en 
avgörande faktor för hämmad konsumtion av hälsosamma livsmedel. Statistiken visar att den 
hälsotrendpåverkade konsumenten är villig att betala ett tio procent högre pris för ett hälso-
sammare livsmedelsalternativ. Det vill säga en procentenhet mer än de nio procent dyrare som 
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hälsosamma livsmedel faktiskt är. Dock visar studien att de hälsotrendpåverkade konsum-
enterna tror att hälsosamma livsmedel är cirka 18 procent dyrare än andra livsmedels-
alternativ. Statistiken visar att den hälsotrendpåverkade konsumenten hellre väljer ett inte 
hälsosamt livsmedelsalternativ om priset på det hälsosamma alternativet är 20 procent högre. 
Vi har med andra ord funnit en missuppfattning på livsmedelsmarknaden där de hälsotrend-
påverkade konsumenterna tror att hälsosamma livsmedel är dyrare än vad de faktiskt är. 
Skulle de hälsotrendpåverkade konsumenterna informeras och bli medvetna om att hälso-
samma livsmedel endast är cirka nio procent dyrare borde, enligt vad de själva angett i 
enkäten, konsumtionen av dessa produkter öka. Vi menar därför att priset är en avgörande 
faktor till att dagens efterfrågan av hälsosamma livsmedel är mindre än den möjliga efter-
frågan.  
 
Diagram2 i resultatredovisningen visar att efterfrågan av hälsosamma livsmedel minskar, och 
därav ersätts av substituerande varor, när prisskillnaden blir högre. Vi tror dock att hälso-
trendpåverkade konsumenten accepterar ett tio procent högre pris på hälsosamma livsmedel 
då dessa produkter bland annat kan anses vara moderna och rätt i tiden. Även hälsotrendens 
starka påverkan gör att priset accepteras då ett högre pris kan signalera exklusivitet och 
trendighet vilket Dahlén och Langes (2009) beskriver som vanligt. 
 
Vidare anser vi att det mervärde som Östberg (2003)  beskriver att ett hälsosamt livsmedel ger 
konsumenten är en bidragande faktor till att ett högre pris accepteras av de hälsotrend-
påverkade konsumenterna. De effekter som hälsosamma livsmedel har för konsumenter, både 
på lång och kort sikt, utgör det adderade värdet den hälsotrendpåverkade konsumenten upp-
lever av konsumtionen. Vår studie visar att så länge priset är cirka tio procent dyrare på hälso-
samma livsmedel är konsumentens upplevda värde större än priset den betalar. Det är därför 
viktigt att butiker tar konsumentens förväntade värde i beaktning vid arbetet med prissättning. 
 

5.4 Gastronomisk faktor 
För att bedöma huruvida den gastronomiska faktorn hämmar konsumtion av hälsosamma 
livsmedel konstaterar vi först att livsmedels smak har en stor betydelse vid ett köpbeslut. Vår 
studie visar att över 90 procent av respondenterna angav att smaken är helt eller delvis av-
görande för deras livsmedelsval. Hypotestestningen gav det starkaste signifikanta resultatet i 
denna studie. Resultatet stämmer väl överens med Lemperts (2002) och Beltons (2003) teorier 
som säger att smak och njutning är den viktigaste och mest dominerande faktorn vid livs-
medelsval.  
 
Smak och smakupplevelser är enligt Burstedt, Fredriksson och Jönsson (2006) ett stort 
diskussionsämne och så tror vi även att det är bland de hälsotrendpåverkade konsumenterna 
på grund av hälsotrendens stora utrymme och påverkan på konsumenterna. Därav undersöktes 
om den hälsotrendpåverkade konsumenten anser att hälsosamma livsmedel smakar sämre än 
andra livsmedelsalternativ. Skulle resultaten av studien indikerat att så är fallet hade vi kunnat 
dra slutsatsen att den gastronomiska faktorn hämmar konsumtionen av hälsosamma livsmedel. 
Studien visar däremot att den hälsotrendpåverkade konsumenten inte anser att hälsosamma 
livsmedel smakar sämre än andra livsmedel och resultatet fick istället stark negativ t-värde. 
Av denna anledning kan vi konstatera att den gastronomiska faktorn inte hämmar konsum-
tionen av hälsosamma livsmedel.   
 
Anmärkningsvärt är dock att nästan tretton procent av respondenterna svarade vet ej på frågan 
om hälsosamma livsmedelsalternativ anses smaka sämre än andra livsmedel. Detta kan vara 
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en indikator på att detta är en grupp konsumenter som inte påverkas av hälsotrenden och inte 
medvetet gör hälsosamma livsmedelsval. Vi anser att detta fenomen kan kopplas samma med 
Beltons (2003) beskrivning av att personlig smak och konsumtionsmönster av livsmedel ofta 
är inarbetade sedan barndomen. En möjlig förklaring är att de konsumenter som svarat vet ej 
på frågan har vuxit upp i ett hem där konsumtionen av hälsosamma livsmedel har varit låg 
eller helt obefintlig. Detta beteende hos konsumenter kan därför vara inarbetet och svårt att 
ändra på och konsumenterna väljer därför de livsmedel som alltid konsumerats och hälso-
trenden påverkar dem inte till förändring av konsumtionsvanorna.   
 
Hälsotrenden driver en ständig utveckling av utbudet av hälsosamma livsmedel och nya 
produkter lanseras kontinuerligt. Underhill (2009) beskriver att 90 procent av alla ny-
lanseringar aldrig når framgång hos konsumenterna på grund av ovetskapen om det nya livs-
medlets smak. Vår studie visar att smak är en oerhört viktig faktor för livsmedelsval och att 
hälsosamma livsmedel inte anses smaka sämre än annan mat. Därav kan vi dra slutsatsen att 
den gastronomiska faktorn inte hämmar den hälsotrendpåverkade konsumenten att konsumera 
efter den möjliga efterfrågan. Vad som dock inte framgår i vår studie är om mängden 
hälsosamma livsmedel som respondenten provat är tillräckligt för att göra en generell 
bedömning hur hälsosamma livsmedel smakar i förhållande till andra livsmedel. Precis som 
Underhill (2009) beskriver kan våra respondenter av osäkerhetsskäl gällande smaken inte 
provat mer än en liten del av det stora sortiment av hälsosamma livsmedel som finns 
tillgängligt idag. Därav kan den gastronomiska faktorn ändå ha en hämmande effekt på 
konsumtionen av hälsosamma livsmedel. Inte för att den hälsotrendpåverkade konsumenten 
anser att dessa livsmedel smakar sämre utan för att konsumtionen uteblir på grund av ovet-
skap om smaken. Enligt Beltons (2003) kan konsumtion utebli för att en konsument upplever 
en för stor risk vid köpbeslutet. Vi tror därför att den hälsotrendpåverkade konsumenten upp-
lever en stor risk vid köpbeslutet med ovetskapen om livsmedlens smak, då denna faktor är 
väldigt viktig, och därför avstår från konsumtionen.  

 

5.5 Kognitiv faktor 
För att avgöra huruvida den kognitiva faktorn hämmar konsumtionen av hälsosamma livs-
medel har analys av denna faktor delats in i två delar, tid och acceptans.   
 

5.5.1 Tid  
Det statistiska resultatet i studien visar signifikant att den hälsotrendpåverkade konsumenten 
inte avlägger extra tid i butiken för att söka efter nya produkter. Solomon (2010) menar att tid 
är konsumentens mest begränsade resurs. Vi tror att detta är en anledning till att nästan 55 
procent av respondenterna angav att de delvis eller inte alls avlägger någon extra tid i butiken 
för att söka efter nya produkter. Då den hälsotrendpåverkade konsumenten försöker fördela 
sin tid för att maximera nyttan tror vi att dessa konsumenter upplever en större nytta då andra 
aktiviteter prioriteras före livsmedelsshopping.  
 
Enligt Wanger (2002) är den tid som konsumenten tillbringar i en butik i hög grad avgörande 
för vilka och vilken mängd produkter som köps. Av denna anledning anser vi att den hälso-
trendpåverkade konsumentens konsumtion efter den möjliga efterfrågan hämmas på grund av 
tidsfaktorn i det kognitiva beteendet. Då ingen extra tid avläggs i butiken för att söka efter nya 
livsmedelsprodukter tror vi att den hälsotrendpåverkade konsumenten väljer livsmedel efter 
ett vanemässigt beteende för att spara på sin dyrbara tid. Detta är samma beteende som 
Solomon (2010) benämner som mentala genvägar. Den hälsotrendpåverkade konsumenten 
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reflekterar då inte över varför vissa varor väljs och vissa ratas utan livsmedelsbesluten fattas 
utifrån vana och rutin. 
 
Vi tror att den hälsotrendpåverkade konsumenten i allmänhet känner ett engagemang för att 
konsumera hälsosamma livsmedelsprodukter då de ständigt påverkas av hälsotrenden. Dock 
tror vi att detta engagemang minskar när den hälsotrendpåverkade konsumenten befinner sig i 
butiksmiljön då tidsaspekten påverkar konsumentens beslutsfattandeprocess. Dels tror vi att 
den hälsotrendpåverkade konsumenten, rent tidsmässigt, inte hinner söka efter nya 
hälsosamma livsmedel och dels tror vi att tidsaspekten påverkar konsumenten att fokusera 
kortsiktigt. En upplevd tidsbrist i butiken tror vi påverkar konsumenten att i första hand 
uppfylla de grundläggande behoven, som hunger, och lägga de mer avlägsna behoven, som 
hälsa, åt sidan. När den hälsotrendpåverkade konsumentens engagemang minskar leder detta 
även till en minskad upplevd relevans av de hälsosamma livsmedlens effekter. Som Belton 
(2003) beskriver är effekten av konsumtion av hälsosamma livsmedel ofta långsiktig. Under 
tidspress tror vi därför att den hälsotrendpåverkade konsumenten omedvetet prioriterar andra 
aktiviteter än att avlägga tid i butiken för ett söka efter hälsosamma produkter. Därmed blir 
resultatet av vår studie att tidsaspekten har en hämmande effekt för konsumtion av hälso-
samma livsmedel.  
 

5.5.2 Acceptans av nya produkter 
Vid analys av andra delen av det kognitiva beteende kan vi se en motsatt effekt mot 
tidsfaktorn. De statistiska beräkningarna visar att de hälsotrendpåverkade konsumenterna är 
benägna att ofta prova livsmedelsprodukter de ej provat tidigare. Detta tolkar vi som att de 
även är benägna att prova nya hälsosamma livsmedel.  
 
Beräkningarna visar att största delen av respondenterna anser att de ofta köper nya 
livsmedelsprodukter de inte provat tidigare. Vi kan dock se att en nästan lika stor andel av 
respondenterna i stickprovet angav det svar som motsvarar vår nollhypotes. Detta faktum bör 
tas i beaktning då det annars kan leda till ett missvisande resultat. Resultatet beror troligen på 
att stickprovet inte är tillräckligt stort för att vara ett korrekt sannolikhetsurval och skulle 
samma enkät sträcka sig till ett större urval skulle kanske inte samma starka t-värde uppnås.  
 
Hälsotrenden har utvecklats och vuxit under många år och huruvida den ännu nått sin topp är 
fortfarande inte fastställt. Med bakgrund i tidigare forskning tror vi att hälsotrenden kommit 
en bit på vägen men ännu inte nått sitt maximum. Vid sammankopplande av vår studie och 
Solomons (2010) acceptanskurva tolkar vi det som att hälsotrenden utvecklats till att i dags-
läget nå den tidiga majoriteten (early majority) av de hälsotrendpåverkade konsumenterna. 
Huruvida den hälsotrendpåverkade konsumenten accepterar en hälsosam livsmedelsprodukt 
de inte provat tidigare tror vi påverkas av de sex risker som Wanger (2002) beskriver. Att 
betala ett högre pris för en livsmedelsprodukt som inte testas tidigare tror vi bidrar till en extra 
stor risk för den hälsotrendpåverkade konsumenten.  
 
Vår studie tyder på att den hälsotrendpåverkade konsumenten ofta provar nya livsmedels-
produkter. Respondenternas svar i enkäten är relativt utspridda och det konsumeras i dag 
endast efter dagens efterfråga på tretton procent. Av denna anledning har vi valt att dela in de 
hälsotrendpåverkade konsumenterna enligt Foxall och Bhates (1993) beskrivning om olika 
acceptansgrupper av nya hälsosamma livsmedel på marknaden, se modell3. Vi har valt att 
tolka deras ”less-involved adopters” som de hälsotrendpåverkade konsumenterna med ett lågt 

engagemang och ”innovators” som de lättinfluerade hälsotrendpåverkade konsumenterna. 
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Slutligen benämner vi gruppen ”more-involved adopters” som de hälsotrendpåverkade 

konsumenterna med ett högt engagemang.  

 

Den hälsotrendpåverkade konsumenten med ett lågt engagemang definierar vi som passiv och 
reaktiv i sitt behovsidentifierande och har därav svårt att förstå och ta till sig de långsiktiga 
effekterna av konsumtion av hälsosamma livsmedel. De är obenägna att söka information och 
faller därför under den grupp som Pooler (2003) kallar ”den ointresserade konsumenten”. 

Vidare karaktäriseras de av låg motivation och benägenhet att utvärdera olika hälsosamma 
livsmedelsalternativ och förlitar sig ofta på tidigare erfarenheter och mentala genvägar. Den 
hälsotrendpåverkade konsumenten med ett lågt engagemang gör sina livsmedelsval på vana 
och rutin och har hög grad av varumärkeslojalitet. De upplever en större njutning och till-
fredställelse när de fördelar sin tid till andra aktiviteter än att handla livsmedel. Vi tror att 
denna grupp utgörs av de hälsotrendpåverkade konsumenterna som sällan köper nya livs-
medelsprodukter de ej provat tidigare.  
  
Den lättinfluerade hälsotrendpåverkade konsumenten har ett aktivt behovsidentifierande och 
är snabb och impulsiv i sitt beslutsfattande. Vi tror att dessa konsumenter är de som blir mest 
påverkade av massmedias ständiga information om hälsotrenden och marknadsföring av nya 
hälsosamma produkter. De är dock för upptagna och stressade för att sätta sig in i vad 
hälsosam konsumtion verkligen handlar om och hoppar därför på den diet som är mest trendig 
vid tillfället. Vidare tror vi att den lättinfluerade hälsotrendpåverkade konsumenten är in-
konsekvent i sitt sätt att agera och fatta beslut. En konsument av denna karaktär kan äta enbart 
ett päron till frukost men en hamburgare till lunch. De kan även sammankopplas med det 
postmoderna konsumentbeteende som kännetecknas av att konsumera för att skapa en 
hälsosam identitet som passar in i det kontext som konsumenten befinner sig i. Den lätt-
influerade hälsotrendpåverkade konsumenten påverkas kortsiktigt och konsumerar hälso-
samma livsmedel för den direkta njutningen snarare än av långsiktiga skäl. Slutligen kopplar 
vi även samman den lättinfluerade hälsotrendpåverkade konsumenten med Poolers (2003) 
”nyfikna konsument” som inspireras och blir mottaglig för information genom av kreativa och 
innovativa exponeringar.   
  
Den hälsotrendpåverkade konsumenten med ett högt engagemang är proaktiv i sitt behovs-
identifierande och har det långsiktiga hälsomålet i fokus. Utifrån deras brinnande intresse och 
uppfattning av hög relevans känner de ett stort engagemang för hälsosam konsumtion. Genom 
det postmoderna synsättet kan dessa konsumenter anses konsumera hälsosamma livsmedel för 
en ökad livskvalitet. De har tagit till sig och anpassat sig efter hälsotrendens värderingsskifte 
och den personliga njutningen ligger medvetenheten som deras hälsosamma livsstil. Det 
hälsosamma tankesättet är så djupt rotat i denna konsumentgrupp att hälsosamma livs-
medelsval nästan är en självklarhet. De är även vad Pooler (2003) skulle kalla ”aktivt 
intresserade” och ”detaljsökande” konsumenter som tar till sig information genom sitt stora 

intresse. De utvärderar de hälsosamma livsmedelsalternativen omsorgsfullt innan köp och har 
bakgrund och belägg för alla beslut de fattar. Av denna anledning tror vi att denna grupp kan 
sammankopplas med de hälsotrendpåverkade konsumenterna i vår forskning som ofta köper 
nya livsmedelsprodukter de ej provat tidigare.  
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6 Slutsatser och rekommendationer 
 
Detta avslutande kapitel syftar till att besvara forskningsfrågorna i form av slutsatser från 

analys- och diskussionsavsnittet. Efter slutsatserna kommer rekommendationer på hur de 

hämmande faktorerna kan överbryggas ur både samhällets intresse och ett handelsintresse. 

Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning samt en kritik om forsknings genomförande 

och resultat.  

 
 

6.1 Slutsatser 
I uppsatsen har följande frågor studerats: 
 

 Finns det ett gap mellan dagens efterfrågan och den möjliga efterfrågan av 

hälsosamma livsmedel, som konsumenternas intresse och utrymmet i massmedia tyder 

på? 

  

 Kan informationsbrist, pris, gastronomisk faktor och/eller kognitivt beteende ge 

förklaringar till gapet mellan dagens och den möjliga efterfrågan av hälsosamma 

livsmedel? 

 

Efter att ha studerat dessa frågor har följande slutsatser dragits: 
 
Vi kan inledningsvis konstatera att gapet mellan dagens och den möjliga efterfrågan av hälso-
samma livsmedel existerar och utgörs av 55 procentenheter. Detta innebär att den hälsotrend-
påverkade konsumenten i dagsläget inte konsumerar hälsosamma livsmedel efter den möjliga 
efterfrågan som konsumenternas intresse och utrymmet i massmedia tyder på. Nedan 
presenteras resultaten för samtliga faktorer som studien berört och den reviderade modellen 
visar vilka faktorer som studien visat vara hämmande för konsumtionen av hälsosamma livs-
medel.  
 

 
 

  
Informationsfaktorn hämmar inte den hälsotrendpåverkade konsumentens konsumtion av 
hälsosamma livsmedel och därmed förkastas forskningshypotes(H1). Det kan konstateras att 
cirka tio procent av de hälsotrendpåverkade konsumenterna inte vet vilka rekommendationer 
och riktlinjer svenska Livsmedelsverket ger ut. Märkning av hälsosamma livsmedel är idag 
bra i butikerna men information saknas om många produkters användningsområde.  
 

Modell6. Konceptuell modell version3 
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Prisfaktorn hämmar de hälsotrendpåverkade konsumenterna att konsumera hälsosamma livs-
medel efter den möjliga efterfrågan vilket leder till att nollhypotesen förkastas och forsknings-
hypotes(H2) accepteras. De hälsotrendpåverkade konsumenterna tror att hälsosamma livs-
medelsalternativ i genomsnitt är cirka 18 procent dyrare än andra livsmedelsalternativ vilket 
leder till att de istället väljer att konsumera de andra alternativen. I själva verket är de 
hälsosamma livsmedlen cirka nio procent dyrare än de andra alternativen och konsumtionen 
av de hälsosamma livsmedlen ska vid kännedom av detta inte hämma konsumtionen.  
  
Gastronomiska faktorn är av stor betydelse för den hälsotrendpåverkade konsumentens livs-
medelval. Däremot anses inte de hälsosamma alternativen smaka sämre än andra livsmedel 
och den gastronomiska faktorn är därför inte hämmande för konsumtionen av hälsosamma 
livsmedel. Detta resultat leder till att forskningshypotes(H3) förkastas och nollhypotesen 
accepteras. 
 

Kognitiva faktorn är delvis hämmande för konsumtionen av hälsosamma livsmedel. Accep-
tansen av hälsosamma livsmedelsprodukter förklarar inte gapet mellan den nuvarande och 
möjliga efterfråga. Däremot bidrar tidsbrist i butiken till ett vanemässigtbeteende som i sin tur 
hämmar konsumtion av hälsosamma livsmedel. Vi har därför valt att för denna faktor förkasta 
nollhypotesen och acceptera forskningshypotes(H4). 
 
För att förstå de hälsotrendpåverkade konsumenternas beslutsfattande har tre typer av hälso-
trendpåverkade konsumenter skapats; den hälsotrendpåverkade konsumenten med ett lågt 

engagemang, den lättinfluerade hälsotrendpåverkade konsumenten, den hälsotrendpåverkade 

konsumenten med ett högt engagemang.  
 

6.2 Rekommendationer  
Studien har utförts ur ett handelsintresse samt för samhällets intresse och rekommendation-
erna kommer därför att delas in utifrån dessa två inriktningar. 
 
 
Rekommendationer för samhällets intresse 

Samhällets intresse handlar om att förbättra den svenska folkhälsan genom att få befolkningen 
att konsumera mer hälsosamma livsmedel. På sikt leder en hälsosam livsmedelskonsumtion 
till en friskare befolkning och därmed mindre vård och sjukkostnader för samhället. Vi vill 
därför först och främst rekommendera svenska Livsmedelsverket att förbättra sina metoder för 
att nå ut med de rekommendationer och riktlinjer som de förespråkar. Svenska Livsmedels-
verket måste synas bättre där allmänheten vistas och därmed ta större plats i massmedia. 
Genom att använda traditionella marknadsföringskanaler som TV och tidningar kan den 
största delen av befolkningen nås och inspireras att ta hälsosammare livsmedelsbeslut. 
Svenska Livsmedelsverket bör också fokusera på att göra sina rekommendationer och 
riktlinjer mer attraktiva så att en större en del av befolkningen faktiskt följer dem. Problemet 
är inte att deras rekommendationer och riktlinjer är svåra att förstå utan problemet är att 
konsumenten väljer att inte följa dem.  
 
För mycket information samtidigt kan generera förvirring och därför rekommenderar vi 
svenska Livsmedelsverkat att utforma sin marknadsföring så att en riktlinje står i fokus åt 
gången. De har så pass många riktlinjer att den hälsotrendpåverkade konsumenten uppfattar 
de som ogripbara och därför anser vi att det är bättre att stycka upp dem. På det sättet tror vi 
att de hälsotrendpåverkade konsumenterna på ett lättare sätt kan uppfatta och ta till sig 
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budskapet. Genom att fokusera på en riktlinje åt gången kan den hälsotrendpåverkade 
konsumenten tänka ett steg åt gången mot en hälsosammare vardag. Till exempel kan de i en 
kampanj fokusera på frukt och grönt konsumtionen och på ett enkelt, tydligt och humoristiskt 
sätt förmedla att fem frukter om dagen är bra för hälsan. Hur riktlinjerna presenteras i 
marknadsföringen får inte vara allt för vetenskapligt och ”tråkigt” då vi tror att den 

hälsotrendpåverkade konsumenten lätt stänger av hörselsinnet för denna typ av information. 
Det måste kännas roligt att konsumera hälsosammare! 
 
Vidare vill vi berömma svenska Livsmedelsverket för framgångarna med nyckelhåls-
märkningen. Vi anser att de borde dra nytta av denna framgång i marknadsföringen av sina 
riktlinjer. Vi tror att riktlinjerna och märkningen idag inte associeras med varandra så som de 
bör då de i grunden har samma syfte, att förbättra svenskarnas konsumtion av livsmedel. I 
marknadsföringen av svenska Livsmedelsverkets riktlinjer föreslår vi därför att de framställer 
nyckelhålsmärkningen som ett ledljus för hälsosammare konsumtion.  
 

 

Rekommendationer för ett handelsintresse 

Eftersom studien även har genomförts ur ett handelsintresse anser vi att gapet mellan dagens 
efterfrågan och möjlig efterfrågan av hälsosamma livsmedel är tillräckligt stort för att vi ska 
urskilja en lönsam affärsmöjlighet. Vi anser att gapet kan betraktas som ett eget segment som 
kan tillfredställas med ett nytt affärskoncept. Hälsotrendens acceptanskurva anser vi tyder på 
att hälsotrenden ännu inte nått sitt maximum och vi tror därför att den möjliga efterfrågan 
kommer växa ytterligare i framtiden. Av denna anledning tror vi att det finns utrymme på den 
svenska livsmedelsmarknaden för en ny butikskedja med ett unikt koncept som tillfredställer 
de hälsotrendpåverkade konsumenternas vidgade behov. Konceptet bygger på att erbjuda ett 
sortiment baserat på enbart hälsosamma livsmedel. Den hälsotrendpåverkade konsumenten 
ska veta att alla livsmedelsval den gör i butiken är hälsosamma och att de slipper påverkan 
och frestelsen av ohälsosamma alternativ.  
 
Då det råder en stor missuppfattning angående priset på hälsosamma livsmedel ska det över-
gripande budskapet för butikerna vara att det faktiskt inte är så mycket dyrare att konsumera 
hälsosamma livsmedel. Den hälsotrendpåverkade konsumenten måste bli medveten om att 
priserna i butiken ligger inom den acceptansgräns som de angett sig villiga att betala för 
hälsosamma livsmedelsalternativ. Det är ju trots allt inte så mycket dyrare som de hälso-
trendpåverkade konsumenterna tror. Butikskonceptet ska bygga på stora volymer för att 
kunna pressa priserna mot konsumenten. Stora volymer bidrar till mindre variation i efter-
frågan vilket på sikt leder till bättre räntabilitet. Vidare bidrar även stora volymer till att 
produkternas inköpspriser kan pressas hos leverantören och låga priser kan erbjudas till de 
hälsotrendpåverkade konsumenterna. Butikerna ska finnas lättillgängliga och i anslutning till 
andra butiker för att konsumenten enkelt ska kunna göra sina vardagliga livsmedelsinköp.  
 
Ytterligare en orsak som studien visade var hämmande för konsumtionen av hälsosamma 
livsmedel var den extra tid som den hälsotrendpåverkade konsumenten inte avlägger i butiken 
för att söka efter nya produkter. Av denna anledning kommer butiken att vara utformad på ett 
tydligt och enkelt sätt som gör att varorna snarare ”kommer till” konsumenten än att 

konsumenten måste söka efter dem. Detta kommer göras genom att vissa produkter ställs i 
fokus på ett oväntat och uppmärksammande sätt som leder till impulsköp av en vara 
konsumenten kanske inte provat tidigare. Genom att ständigt uppdatera och förnya dessa ex-
poneringar kommer konsumentens ”evoked set” att växa och den hälsosamma konsumtionen 

bli mer varierande och stimulerande.     
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Utöver det grundläggande prisbudskapet ska butikerna vara anpassade efter de tre typer av 
hälsotrendpåverkade konsumenter som fötts fram ur analysen. Vi anser att traditionella livs-
medelsbutiker i dagsläget saknar förståelse för dessa. Det övergripande målet med det nya 
butikskonceptet är att alla hälsotrendpåverkade konsumenter ska konsumera mer hälsosamt i 
vardagen. Den långsiktiga visionen är däremot att leda och uppmuntra konsumenterna till ett 
större engagemang. Vi hoppas kunna skapa en bro för de hälsotrendpåverkade konsumenterna 
med ett lågt engagemang som leder dem till att bli konsumenter med ett högt engagemang. 
Genom att skapa konsumenter med ett högt engagemang tror vi att en stor lojalitet till butiken 
kan växa fram. På detta sätt hoppas vi både kunna skapa ett framgångsrikt affärskoncept 
samtidigt som vi bidrar till en förbättrad folkhälsa.  
 
Den hälsotrendpåverkade konsumenten med ett lågt engagemang måste stimuleras i butiken 
genom attraktiv skyltning som skapar nyfikenhet och intresse. Då de har svårt att ta till dig de 
långsiktiga effekterna av hälsosam konsumtion är det viktigt att inleda relationen med dessa 
genom den kortsiktiga tillfredställelsen. Vi tror att produkterna måste framställas på ett 
innovativt sätt för att väcka ett intresse och förändra konsumentens engagemang och attityd 
till hälsosam konsumtion. Vi tror att denna grupp av konsumenter konsumerar efter ett 
vanemässigt beteende och har därför inte smakat på speciellt många hälsosamma livsmedels-
alternativ. Vi tror inte heller att de kommer att köpa en produkt de inte smakat tidigare för att 
prova den hemma då detta medför en för stor risk för dem. Butikskonceptet bygger därför på 
att erbjuda stort utbud av provsmakningar i butiken som vi hoppas är en väg in för att nå dessa 
konsumenter. Vi tror att provsmakning kan skapa ett stort mervärde för alla konsumenter och 
en konkurrensfördel mot konkurrenterna.  
 
Den lättinfluerade hälsotrendpåverkade konsumenten är den konsumentgrupp som vi tror 
kommer att ta till sig det nya butikskonceptet först. De är i hög grad benägna att följa 
hälsotrendens alla inriktningar och behöver därför hjälp att förstå vad hälsosam konsumtion 
verkligen handlar om. Genom att erbjuda en hel butik med enbart möjlighet till hälsosamma 
livsmedelsval hoppas vi kunna göra deras inkonsekventa konsumtionsbeteende mer 
konsekvent. Deras nyfikna sätt tror vi kommer locka dem till butiken på grund av möjligheten 
att provsmaka en stor mängd hälsosamma livsmedelsprodukter. De lättinfluerade hälsotrend-
påverkade konsumenterna är stressade och rastlösa i sitt beteende och butiken kommer därför 
att vara utformad på ett enkelt och tydligt sätt för att förenkla deras beslutsfattande. Deras 
impulsivitet riskerar inte, i det nya butikskonceptet, att leda dem till ohälsosamma livsmedels-
beslut. I en traditionell livsmedelsbutik måste den lättinfluerade konsumenten tygla sig själv 
för att inte ta ohälsosamma livsmedelsbeslut. Vi hoppas att butikskonceptet ska bidra till den 
lättinfluerade hälsotrendpåverkade konsumentens mål, att skapa en hälsosam identitet och 
även utveckla denna till en genuin hälsosam livsstil. 
 

Den hälsotrendpåverkade konsumenten med ett högt engagemang har högst krav på utbud, 
produkters egenskaper och information om hälsosamma livsmedel och därför måste det nya 
butikskonceptet tillfredställa deras krav och behov. Med ett brett och djupt sortiment av 
hälsosamma livsmedelsprodukter tror vi oss kunna skapa en tillförlitlighet och lojalitet bland 
dessa konsumenter. Butiken ska tillhandahålla all tänkbar information om de hälsosamma 
produkterna och deras egenskaper, som den hälsotrendpåverkade konsumenten med ett högt 
engagemang kan tänkas efterfråga. För att inspirera dessa konsumenter att fortsätta utvecklas 
ska även vägledningar och hälsosamma recept finnas tillgängliga i butiken. För att bevara 
dessa konsumenters höga engagemang måste information om produkter och upplevelsen i 
butiken ständigt utvecklas och förnyas. Då dessa konsumenter konsumerar hälsosamma livs-
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medel för de långsiktiga effekterna tror vi att dessa är potentiella kunder för en lång tid om det 
nya butikskonceptet blir deras självklara val för en ökad livskvalitet.  
 

6.3 Förslag till vidare forskning 
 Vi anser att det vore intressant att besvara samma problemformulering fast med ett 

större stickprov baserat på ett sannolikhetsurval. Görs detta kan resultaten statistiskt 
säkerställas och generaliseringar göras för hela populationen. Vi tror att resultaten kan 
ge en mer nyanserad beskrivning om enkäten består av fler frågor rörande varje faktor.  
 

 Vidare forskning kan även genomföras med andra faktorer som hämmar konsum-
tionen av hälsosamma livsmedelsprodukter än de som denna forskning bygger på. Vi 
föreslår till exempel att undersöka om socialklass, inkomst, utbildning och civilstånd 
har en hämmande effekt på hälsosamma konsumtionsvanor. 
 
 

 Det vore vidare intressant att genomföra en marknadsundersökning om det finns ett 
tillräckligt stort intresse på livsmedelsmarknaden för att etablera det nya butiks-
konceptet, med enbart hälsosamma livsmedelsprodukter, på den svenska marknaden.  

 

6.4 Källkritik 
Utifrån de statistiska beräkningarna kan det konstateras att t-värdena från hypotesprövningen i 
samtliga tester fick ett högt negativt eller positivt t-värde. De höga t-värdena kan, som tidigare 
diskuterats, delvis bero på att stickprovet är för litet men värdet kan också bli felaktigt och ge 
missvisande resultat om frågorna i enkäten är fel ställda. Att endast ha cirka två frågor till 
varje faktor kan begränsa och det kan därmed bli felaktigt att dra statistiska slutsatser utifrån 
sådan begränsad information. För att skapa en större bredd kunde fler frågor ställts gällande 
varje faktor.  
 
I enkätfrågorna användes mestadels svarsalternativ utformade efter en ordinalskala och utifrån 
denna beräknades sedan ett medelvärde för varje fråga. Detta medelvärde användes sedan till 
t-testning av varje fråga och det som kan diskuteras är huruvida medelvärde är en korrekt 
beräkning utifrån en ordinalskala. Respondenterna avgör hur de väljer att tolka och se på 
avståndet mellan de olika alternativen och det kan därför bli ett inkorrekt medelvärde när ut-
räkningen sedan sker av oss. En annan beräkningsmetod eller utformning av svaren utifrån en 
annan variabeltyp hade kanske gett mer korrekta siffror.  
 
För att skapa ett bättre djup i studien, främst i analyskapitel, hade de varit intressant att blanda 
in den kvalitativa metoden. Genom att komplettera den kvantitativa datan med ett antal djup-
intervjuer hade mer information genererats och på så sätt en djupare och mer ingående analys. 
Att endast använda sig av den kvalitativa metoden med ett fåtal frågor rörande varje faktor 
blir den insamlade datan tämligen ytlig.   
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Fråga 5.

1 2 3 4 5  Vet ej

Fråga 6.

1 2 3 4 5  Vet ej

Fråga 7.

1 2 3 4 5  Vet ej

Hur stor andel av din matvarukorg skulle du vilja bestod av nyckelhålsmärkta 

livsmedel? ( Ange ett procental mellan 0-100)

Nedan följer ett antal påståenden. Svara genom att ringa in det alternativ som stämmer 
överens med vad Du tycker, på en skala från 1 till 5 där:
1 = Instämmer inte alls
2 = Instämmer delvis inte
3 = Varken instämmer eller instämmer inte
4 = Instämmer delvis
5 = Instämmer helt 

Hur matvaror smakar påverkar mitt val av matvaror när jag handlar

Jag anser att nyckelhålsmärkt mat smakar sämre än annan mat 

Jag köper ofta nya livsmedelsprodukter jag inte provat tidigare 

Hur många procent dyrare tror du en vanlig matvarukorg med enbart 
nyckelhålsmärkta produkter är jämfört med en liknande utan nyckelhålsmärkta 
produkter? ( Ange ett procental mellan 0-100)

1 = Instämmer inte alls

VAR GOD VÄND!

Denna undersökning  genomförs av Liv Andersson och Hanna Samuelsson, studerande på 
Linnéuniversitetet.  Vi skriver just nu en kandidatuppsats om hälsosamma matvanor. Vi ber dig 
därför  svara på följande frågor så sanningsenligt som möjligt.  Alla svars behandlas anonymt.Tack 
på förhand!

Undersökning angående hälsosamma kostvanor
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Fråga 8.

1 2 3 4 5  Vet ej

Fråga 9.

1 2 3 4 5  Vet ej

Fråga 10.

1 2 3 4 5  Vet ej

Fråga 11.

1 2 3 4 5  Vet ej

Fråga 12.

1 2 3 4 5  Vet ej

Fråga 13.

1 2 3 4 5  Vet ej

Fråga 14.

1 2 3 4 5  Vet ej

Fråga 15.

1 2 3 4 5  Vet ej

Jag avlägger ofta tid i butiken till att söka efter nya produkter jag inte provat 
tidigare 

Jag anser att det är svårt att förstå vad som är hälsosam mat 

Jag anser att det är svårt att förstå vilka produkter som är hälsosamma när jag 
befinner mig i butiken

Jag anser att det är svårt att förstå svenska Livsmedelsverkets rekommendationer 
om hälsosam mat

Priset på matvarorna påverkar mitt val av produkter när jag handlar 

Om ett nyckelhålsmärkt alternativ kostar cirka 10 procent mer än annan mat skulle 
jag välja de andra matvarorna utan nyckelhålsmärkning

1 = Instämmer inte alls
2 = Instämmer delvis inte
3 = Varken instämmer eller instämmer inte
4 = Instämmer delvis
5 = Instämmer helt 

Tack för din tid och ditt deltagande . Din medverkan är viktig för vår undersökning. 

Glöm inte lämna namn och telefonnummer i urnan för att delta i utlottningen av ett 
presentkort på Maxi!

Om ett nyckelhålsmärkt alternativ kostar cirka 20 procent mer än annan mat skulle 
jag välja de andra matvarorna utan nyckelhålsmärkning

Om ett nyckelhålsmärkt alternativ kostar cirka 30 procent mer än annan mat skulle 
jag välja de andra matvarorna utan nyckelhålsmärkning



Prisanalys Coop Konsum Extra i Mönsterås 2010-04-12

Ej nyckelhålsmärkt Nyckelhålsmärkt

Produkt 1 Fazer råg/vetetuben 32,90 32,90

Produkt 2 Billinge ost 92,90 92,90

Produkt 3 Milda bordsmargarin 21,90 21,90

Produkt 4 Axa F-muslie 21,90 21,90

Produkt 5 Kellogs special K 51,80 68,00

Produkt 6 Arla mild yoghurt 14,50 14,50

Produkt 7 Arla cream fraiche 8,95 8,95

Produkt 8 Milda matlagningsgrädde 9,90 9,90

Produkt 9 Familje Dafgård färdigmat 23,90 23,90

Summa 278,65 294,85

Procentuell skillnad 5,5% dyrare

11,6% 5,8%
Maxi stormarknad Coop Forum

7,6%
Hemköp

5,5%
Coop Konsum Extra

9,2%

Bilaga 

http://www.slv.se/upload/dokument/mat/nyckelhalet/s%C3%BDmbolen/nyckelhal_sv_vit_ring_R.jpg


Prisanalys Coop Stormarknad i Kalmar 2010-04-15
Ej nyckelhålsmärkt Nyckelhålsmärkt

Produkt 1 Arla smaksatt filmjölk 12,50 12,50

Produkt 2 Arla ekologisk mjölk 8,50 8,50

Produkt 3 Korvbrödsbagarn korvbröd 10 st 14,90 14,90

Produkt 4 Skånemejeriet herrgårdsost 76,00 73,90

Produkt 5 Arboga leverpastej 13,90 13,90

Produkt 6 Pastella Färskpasta 14,50 16,50

Produkt 7 Findus färdigmat med kyckling 22,90 22,90

Produkt 8 Arla herrgårdsost 79,00 94,00

242,20 257,10

Procentuell skillnad 5,8% dyrare

Prisanalys Maxi Stormarknad i Kalmar 2010-04-12

Ej nyckelhålsmärkt Nyckelhålsmärkt

Produkt 1 Valio fruktyoghurt 11,90 11,90

Produkt 2 Milda bordsmargarin 19,90 19,90

Produkt 3 Kellogs K-special 48,80 65,65

Produkt 4 Findus färdigmat med kyckling 62,89 62,89

Produkt 5 Fatzer sviktat tunnbröd 49,71 53,65

Produkt 6 Pågen limpa 25,44 28,12

Produkt 7 Skånemejeriet herrgårdsost 79,90 84,90

Produkt 8 Arboga leverpastej 12,90 12,90

Produkt 9 Lithells falukorv 37,42 54,86

Summa 348,86 394,77

Procentuell skillnad 11,6% dyrare

Prisanalys Hemköp i Oskarshamn 2010-04-15

Ej nyckelhålsmärkt Nyckelhålsmärkt

Produkt 1 Hemköps vete/rågkaka 19,90 19,90

Produkt 2 Skogaholms toast 23,50 23,50

Produkt 3 Nestle cheerios/fitness 28,95 26,95

Produkt 4 Kungsörnen snabbmakaroner 11,95 22,59

Produkt 5 Arla mild yoghurt 11,95 11,95

Produkt 6 Arla filmjölk 9,50 9,50

Produkt 7 Kelda matlagningsgrädde 9,95 9,95

Produkt 8 Arla mjölk 7,95 7,30

Produkt 9 Findus färdigmat med kyckling 28,95 29,95

Produkt 10 Arla greve ost 79,00 89,00

231,60 250,59

Procentuell skillnad 7,6% dyrare
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus

Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 
Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning och 
forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en 
attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens.

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande och nyttiggörande. 
För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 

Linnéuniversitetet
391 82 Kalmar/351 95 Växjö
Telefon 0772-28 80 00
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