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Uppsatsen syftar till att undersöka och analysera olika faktorer som påverkar 

konsumenten i dennes köpval av köttprodukter. Ämnet är högst intressant då vi idag 

konsumerar allt mera kött samt att det råder ett stort tvivel kring produkten. 

Metodik:  

Uppsatsen har ett deduktivt angreppsätt och är utförd genom en kvantitativ 

undersökningsmetod. Hypoteser har formats genom en framarbetad referensram. Dessa 

har i sin tur genomgått en empirisk undersökning på ICA Maxi i Giraffens köpcentrum i 

Kalmar. Därefter har resultaten analyserats för att i sin tur finna svar på uppsatsens 

uppsatta frågeställning. 

Resultat & Slutsats: 

Studiens resultat visar på att de utvalda faktorerna, ursprungsland, pris, varumärket, 

förpackning, situationsfaktorer, kvalitetsmärkning och spårbarhet är sådana faktorer 
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Aim: 

The essay aims to investigate and analyse various factors that influence the consumer in 

their decision process when buying meat in a store. The topic is highly interesting as we 

now consume more and more meat, and since consumers have doubts regarding the 

product itself. 

Methodology: 

The essay has a deductive approaches and is performed by a quantitative survey 

method. The hypotheses are formed by the theoretical framework that we used in this 

essay. These have in turn completed an empirical study on ICA Maxi in Giraffens 

shopping centre in Kalmar, Sweden. Subsequently, the results have been analyzed to in 

turn generate a response to the essay question set. 

Conclusion: 

The results show that the selected factors, country of origin, price, brand name, 

packaging, situational factors, quality and traceability are factors that are included in the 

decision process when buying meat in a store. Furthermore, the results show that the 

importance of these factors are dependent on the consumer’s age, sex, whether the 

purchase is made on impulse and how important the price itself is to the consumer. 

  



 
 

V 
  

Innehållsförteckning 
 

1. INTRODUKTION ..................................................................................................................... 1 

1.1. Bakgrund ............................................................................................................................ 1 

1.2. Problemdiskussion ............................................................................................................. 2 

1.3. Problemformulering ........................................................................................................... 5 

1.4. Syfte ................................................................................................................................... 6 

1.5. Avgränsningar .................................................................................................................... 6 

2. REFERENSRAM .......................................................................................................................... 7 

2.1. Beslutsprocessen ................................................................................................................ 7 

2.2. Värde och livsstil .............................................................................................................. 10 

2.3. Kvalitet ............................................................................................................................. 11 

2.4. Perception ........................................................................................................................ 13 

2.5. Pris .................................................................................................................................... 14 

2.6. Varumärket ...................................................................................................................... 16 

2.7. Förpackningar och förpackningstekniker ......................................................................... 18 

2.8. Ursprung och spårbarhet ................................................................................................. 18 

2.9. Hypotesformulering ......................................................................................................... 19 

3. METODIK ................................................................................................................................. 23 

3.1. Vetenskapligt synsätt ....................................................................................................... 23 

3.2. Forskningsansats .............................................................................................................. 24 

3.3. Forskningsmetod .............................................................................................................. 25 

3.4. Undersökningsansats ....................................................................................................... 27 

3.5. Urvalsprocessen ............................................................................................................... 28 

3.5.1. Undersökning ............................................................................................................ 28 

3.5.2. Urval .......................................................................................................................... 29 

3.5.3. Undersökningens åldersfördelning ........................................................................... 31 

3.5.4. Bearbetningsfel och mätfel ....................................................................................... 32 

3.6. Datainsamlingsprocess ..................................................................................................... 33 

3.6.1. Olika typer av data .................................................................................................... 33 

3.6.2. Webbenkät ................................................................................................................ 34 

3.7. Mätinstrument ................................................................................................................. 35 

3.8. Analysmetod .................................................................................................................... 36 

3.8.1. Univariat, bivariat och multivariat analys ................................................................. 37 



 
 

VI 
  

3.9. Observation ...................................................................................................................... 37 

3.10. Validitet och reliabilitet .................................................................................................. 38 

3.11. Metodkritik .................................................................................................................... 40 

4. RESULTAT ................................................................................................................................ 43 

4.1. Hypotes 1 ......................................................................................................................... 45 

4.2. Hypotes 2 ......................................................................................................................... 48 

4.3. Hypotes 3 ......................................................................................................................... 50 

4.5. Hypotes 4 ......................................................................................................................... 51 

4.6. Hypotes 5 ......................................................................................................................... 52 

4.7. Sammanfattning ............................................................................................................... 54 

5. ANALYS .................................................................................................................................... 55 

5.1. Hypotes 1a ....................................................................................................................... 55 

5.2. Hypotes 1b ....................................................................................................................... 56 

5.3. Hypotes 1c ........................................................................................................................ 56 

5.4. Hypotes 2 ......................................................................................................................... 57 

5.5. Hypotes 3 ......................................................................................................................... 59 

5.6. Hypotes 4 ......................................................................................................................... 60 

5.7. Hypotes 5 ......................................................................................................................... 61 

6. SLUTSATS ................................................................................................................................. 63 

6.1. Problemformulering ......................................................................................................... 63 

6.2. Teoretiska och praktiska implikationer ............................................................................ 65 

6.3. Vidare forskning ............................................................................................................... 66 

7. REFERENSER ............................................................................................................................ 67 

Bilaga B1 Enkätmall ..................................................................................................................... 71 

 

 



 
 

1 
  

1. INTRODUKTION  
I detta inledande kapitel ger vi en bakgrund till uppsatsens forskningsområde genom att 

presentera bakomliggande faktorer kring konsumtionen av kött. Vi vill med detta skapa 

förståelse kring den problematik som kommer avhandlas i uppsatsen. Problemet som vi 

valt att studera presenteras här och det gör även uppsatsens problemfråga och syfte. I 

en avslutande del av kapitlet lyfter vi fram de avgränsningar som finns för studien. 

1.1. Bakgrund 
Enligt Statistiska Centralbyrån (Jordbruksstatistiks årsbok 2012) så har konsumtionen 

av kött ökat med 81 procent sedan 1990 och fram till idag. Det är kanske inte 

förvånande då kött också är en av våra viktigaste proteinkällor samt bistår med intaget 

av vitaminer så som exempelvis A och C-vitamin. SCB redovisar också den privata 

konsumtionen av olika livsmedel för år 2011 enligt nationalräkenskaperna där kött får 

den allra största posten på hela 16 procent. Enligt Jordbruksverket ser prognosen för 

2011 års köttkonsumtion ut att bli cirka 86 kilo kött per person, vilket visar att trenden 

med ökad konsumtion fortsätter. En del av denna ökning kan förklaras med ökat 

intresse för proteinrika dieter som GI, LCHF och Leangains, där den huvudsakliga 

födan består av köttprodukter. Jordbruksverket menar att det ökade intresset för 

proteinrika dieter nu har börjat ge genomslag i statistiken även om det ännu är för tidigt 

att dra några slutsatser om dessa dieters påverkan på konsumtionen 

(jordbruksverket.se). Det finns med andra ord all anledning för producenterna att bry sig 

om vad konsumenterna värdesätter vid sitt köp av kött. Hur mycket vet egentligen 

konsumenten om köttet i butiken och vad är egentligen de viktigaste faktorerna som 

denna tar hänsyn till vid ett köp.  

Pris, vikt, datummärkning och ursprungsland är ofta den enda information som finns 

tillgänglig på den etikett som är tänkt att berätta om produkten, i regel sägs ingenting 

om kvalité eller vem som fött upp djuret. Efter observationer utförda hos de tre stora 

livsmedelskedjorna ser märkningen överlag lika ut men skiljer sig åt beroende på vilken 

sorts köttprodukt det handlar om. Exempelvis kan City Gross lövbiff spåras ner enda till 

djurnivå medan deras lammbog endast anger ursprungsland Sverige. Gemensamt för de 

flesta köttprodukter är att varumärket ofta är otydligt. Köttet hängs inte längre i kylrum 

som det gjordes förr, en process som mörade köttet, istället används olika förpackningar 

som mörar köttet. Enligt svensktkött.se så möras en vakuumförpackad biff, men 
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behöver ligga i minst tre veckor för att bli ordentligt mörat men eftersom uppgift om 

mörningstid saknas på förpackningen blir det istället kunden som engageras i en 

gissningslek i fråga om köttet kommer vara segt eller mört. Hos de tre stora 

livsmedelskedjorna använder sig både ICA och COOP av olika färger på sina 

köttförpackningar, exempelvis använder dem båda sig av färgen grön för deras 

köttprodukter som är kravmärkta. ICA använder dessutom silverfärgade förpackningar 

till deras mer exklusiva köttprodukter, till vilka de även använt sig av skin-pack som 

förslutningsmetod.  

Men för att förstå vad konsumenten värdesätter måste vi förstå hur kunden ser på 

produkten och vilka faktorer som är viktiga vid en bedömning. Köster (2007) menar att 

bedöma och välja vilken mat vi ska äta är ett av de mest frekvent använda beteendet. 

Trots att det verkar som en lätt uppgift är detta beteende komplext och beror på många 

olika faktorer och dess interaktioner. Vidare menar han att matval är ett inlärt beteende 

och olika kulturer har olika preferenser. Exempelvis har fiskätande kulturer såsom 

japaner olika uppfattning om vad de tycker om och inte gentemot kassavaätande 

kulturer som fransmännen.  

1.2. Problemdiskussion  
Enligt Grunert (2005) så har konsumenterna blivit allt mer kritiska och intresserade i sitt 

förhållningssätt till hur mat produceras och framställs. Inte bara på producentnivå utan 

även hos djurhållaren och kring frågor som djurhållning och djurens välmående. 

Dessutom menar han att konsumenten blivit allt mer fragmenterad i sina val av mat och 

kött. Detta leder till att det har blivit allt mer nödvändigt att erbjuda flera alternativ för 

att tillfredsställa konsumenterna. Han menar fortsättningsvis att konkurrensen har 

hårdnat och därför måste producenten försöka att erbjuda ett mervärde, ett värde som är 

riktat så att uppfattningen hos konsumenten påverkas så att produkten uppfattas bättre, 

som att de har en bättre kvalité. En av dessa faktorer som skulle kunna påverka detta är 

spårbarheten av produkten, eftersom det påverkar den upplevda matsäkerheten.  

Choe, Chung, Moon och Park (2008) anser att tydligare spårbarhet av mat inte bara 

påverkar viljan att köpa mer av den utan även viljan att betala mer för den. De pekar 

även på att den minskat kundernas osäkerhet kring produkterna och att det kan spela en 

viktig roll i kundens beslutsprocess. De menar att detta är en följd av de olika 

matsäkerhetsproblem som varit på tapeten i de utvecklade länderna, som exempelvis 
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galna kosjukan. En mer samtida skandal som har varit ett hett diskussionsämne i media 

är den om hästkött i olika matprodukter där den inte borde finnas, exempelvis hästkött i 

lasagne (svd.se). Dessa typer av skandaler har gjort konsumenten mer medveten och 

intresserad av kvalité och säkerheten hos maten de äter.  

Kvalitet är dock svårt att definiera men Grunert (2005) menar att inom mat så är det 

främst en objektiv och subjektiv dimension men som oftast påverkas av den fysiska 

presentationen och hur produkten upplevs av konsumenten. Han menar vidare att det är 

endast när dessa två når varandra som producenter kan förvandla konsumentens 

önskningar till fysiska egenskaper hos produkten. Kunder kan enligt Grunert (2005) i 

vissa fall använda ursprungsmärkning som en kvalitetsfaktor vilket har att göra med att 

konsumenten länkar samman kunskap om platsen med produkten, exempelvis att man i 

Parma skulle vara experter på att framställa skinka. Denna tro gör då att om skinkan är 

framställd i Parma så ökar den upplevda kvalitén på produkten men även 

förväntningarna på den. Grunert (2005) menar dock att kvalitetsmärken som 

producenterna stämplar på sina produkter är svårt att avgöra om de faktiskt har någon 

effekt på den kvalité som kunden upplever. Detta för att kriterierna för att få en sådan 

märkning är så pass olika, från att vara väldigt specifik som exempelvis att den måste 

vara framställd på ett visst sätt till att knappt kräva något av produkten alls. Troligtvis är 

denna typ av märkning av liten betydelse för kunden om kunden känner att märket i sig 

inte är prediktivt för någon kvalitetsdimension som de är intresserade av.  

Zeithaml (1998) tar upp en kvalitetsdimension som hon benämner som ”värde för 

pengarna” denna hanterar relationen mellan upplevd kvalitet och priset. Upplevd 

kvalitet leder endast till köp om kvalitén upplevs som tillräckligt hög för det begärda 

priset. Grunert (2005) framhåller att priset på produkten traditionellt setts som den 

viktigaste faktorn när konsumenten skall besluta om köp men menar att det finns bevis 

som talar mot detta. Exempelvis att konsumenter rutinmässigt köper produkter utan att 

veta det exakta priset. En studie av Vanhuele och Drèze (2002) visade att endast 10 

procent av kunderna kunde berätta vad priset var på varan de precis placerat i sin 

shoppingkorg. Detta skulle kunna bero på att konsumentens prisengagemang är lågt för 

produkter i dagligvaruhandeln eller bero på butikens image i sin helhet, alltså en 

situationsfaktor eller platsfaktor.  
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Förpackningen av kött kan dessutom ske på många sätt, det kan vara packat i en så 

kallad skyddande atmosfär, detta innebär att köttet är inpackat i en blandning som består 

av 60-80 procent syrgas och resten koldioxid. I en sådan förpackning avstannar 

mörningsprocessen helt, enligt Aaslyng Törngren och Madsen (2010) har dessa 

förpackningar varit traditionellt sett mest använda eftersom det gör köttet rödare, något 

som konsumenter har föredragit tidigare. Sedan finns vakuumförpackningarna, där 

luften sugits ut och mörningsprocessen fortsätter under lagringstiden. En tredje variant 

kallas för skin pack och är en sorts vakuumförpackning. Köttet läggs här på en bricka 

där sedan ett plastlock krymps över köttet, även här fortsätter mörningsprocessen.  

Aaslyng et al. (2010) menar att svenska konsumenter föredrar kött packat utan syrgas 

men att åsikterna skiljer sig mellan olika åldersgrupper men i huvudsak föredrar den 

svenska konsumenten kött förpackat i en skin-pack. En anledning till detta tror dem är 

att skin-pack under en tid använts för de finaste delarna av kött och därför signalerar 

hög kvalitet. Grebitus, Jensen, Roosen och Sebranek (2013) menar dock att 

konsumenter trots detta föredrar kött som har en tydlig röd färg och är mer benägna att 

betala mer för detta kött eftersom det ses som ett tecken på bra kvalitet. De menar 

vidare att om man istället informerar kunderna om varför köttet är så rött minskar denna 

benägenhet eftersom de känner misstanke mot teknologier som påverkat köttets färg. De 

menar således att det hela handlar om att utbilda kunden i de olika 

förpackningsvarianternas fördelar och nackdelar. Venter, van der Merwe, de Beer, 

Kempen och Bosman (2010) menar att förpackningen av mat dessutom måste vara 

funktionell, uppfylla sitt syfte och vara återvinningsbar, den ska dessutom vara fysiskt 

attraktiv och hygienisk. Venter et al. (2010) förespråkar också att det finns tillräcklig 

information på förpackningarna och visuella attribut eftersom dessa lockar konsumenten 

att titta närmare på produkten i butiken. Solomon, Bamossy, Askegaard och Hogg 

(2010) menar därtill att kunder tenderar att i ett första steg fokusera mer på 

förpackningen än själva produkten i sig. Därför blir det viktigare för producenten att 

förpackningen verkligen framhäver produktens allra bästa sidor.  

Salzer-Mörling (2010) menar att vi lever i en märkesbaserad värld där både konsumtion 

och produktion är beroende av märken. Salzer-Mörling (2010) menar att genom att 

använda fantasifulla namn, bilder och slogans kan massproducerade matvaror som 

exempelvis Campbells soppor och Uncle Bens ris fyllas med igenkännande värden och 

känslor. Fournier (1998) menar på att konsumenten skapar ett antal relationer med 
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varumärken och kan behandlas som goda vänner eller fiender. Salzer-Mörling (2010) 

anser att designen, bakgrundshistorian och förpackningen alla är vitala punkter att 

beakta när man skapar varumärkets personlighet i försöket att göra det mer mänskligt. 

Med detta menar hon också att idag handlar det inte bara om att köpa ett visst märke 

utan att det handlar om vilka märken konsumenten vill associeras med.  

Som föranletts finns det ett antal faktorer som kan påverka konsumentens uppfattning 

av en produkt och påverka under dennes beslutsprocess samtidigt som alla val och 

möjligheter kan göra att konsumenten känner sig osäker. Trots att varumärken spelar en 

allt viktigare roll i samhället saknar ofta butikernas köttprodukter en tydlig märkning av 

just detta. Istället kan butikens image spela en större roll och bli en situationsfaktor. 

Eftersom konkurrens är hård på köttmarknaden så krävs det dessutom att producenten 

kan erbjuda ett mervärde i form av upplevd kvalitet, sådan kan komma från att det är 

möjligt att spåra köttet och märka det med ursprungsland. Kvalitetsmärkning är något 

som traditionellt sett har varit en faktor som producenterna själva tror påverkar 

konsumentens upplevda kvalitet av produkten, detsamma gäller priset, därav anser vi att 

dessa faktorer också är av intresse att undersöka närmre. Det finns däröver ett antal 

olika förpackningar med olika fördelar och nackdelar, från att de gör köttet rödare till att 

de förlänger hållbarheten och låter mörningsprocessen fortsätta för att på så sätt kunna 

erbjuda ett bättre kött.  

1.3. Problemformulering 
Som vi ser finns det många faktorer att ta i beaktande och beslutsprocessen kring köp av 

kött är mer komplicerad än vad den kan te sig vid en första anblick. Det är en dynamisk 

marknad där konsumenten kan känna en del osäkerhet. Genom att ta reda på hur 

ursprungsland, pris, varumärket, förpackning, situationsfaktorer, kvalitetsmärkning och 

spårbarhet påverkar konsumenten är vår tanke att vi kan skapa en förståelse för hur 

konsumenten föredrar att konsumera köttprodukter. Vi har därför formulerat följande 

problemfråga: 

 I vilken utsträckning är ursprungsland, pris, varumärket, förpackning, 

situationsfaktorer, kvalitetsmärkning och spårbarhet avgörande vid 

konsumenters köp av kött i butik?  
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1.4. Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka samt analysera de faktorer som påverkar konsumenten 

vid köp av kött. 

1.5. Avgränsningar  
Studien avgränsar sig till att endast behandla färsk köttråvara som nöt- och fläskkött. 

Således behandlas ej fjäderfä samt fisk eller fryst kött. Vi kommer endast titta på 

kvalitet ur ett presentations och upplevelseperspektiv och inte den egentliga kvalitet 

som produkten kan uppvisa.  

 

  



 
 

7 
  

2. REFERENSRAM 
Under detta kapitel kommer vi att presentera de teorier som ligger till grund för 

uppsatsen. Dessa omfattar: Beslutsprocessen, värde och livsstil, kvalité, pris, 

varumärken, förpackningar samt ursprung och spårbarhet. Från dessa arbetade vi fram 

våra hypoteser som sedan legat till grund för den empiriska studien. Kapitlet utmynnar 

i en sammanfattande diskussion som preciserar de hypoteser som vi ämnat undersöka i 

denna uppsats.  

2.1. Beslutsprocessen 
Ett beslut är enligt Hastie och Dawes (2001) en psykologisk process som traditionellt 

sett brukar delas upp i tre steg. Ett första steg där det finns mer än en möjlig utgång 

beroende på vilken väg man väljer. Steg två, där beslutsfattaren kan forma 

förväntningar kring den framtida utgången av beslutet, och steg tre som handlar om 

konsekvenser. Hastie och Dawes (2001) menar att konsekvenserna är associerade med 

de möjliga utkomsterna av valen och beror på personliga värderingar och nuvarande 

mål. Denna typ av situationer tillhör enligt dem vardagen och kan vara allt från vilka 

veckor man ska placera sin semester, äta till middag eller vilken bil man ska köpa.  

Enligt Solomon et al. (2010) så börjar konsumentens köpbeslutsprocess som en respons 

på ett upptäckt problem. De beskriver fem olika steg som konsumenten går igenom i 

denna process, problemrekognosering, informationsletande, evaluering av olika 

alternativ, produktbeslut och sist utkomsten av det tagna beslutet. Levy och Weitz 

(2009) samt Peter och Olson (1994)  beskriver även de denna köpbeslutsprocess men 

har valt att lägga till ytterligare ett steg, själva köpet. Solomon et al. (2010) påpekar 

även att ett beslut om att inte ta ett beslut även är ett beslut i sig. Nordfält (2007) 

beskriver denna beslutsprocess som en vanligt förekommande utgångspunkt för 

marknadsförare. Han poängterar här att de utgår från att konsumenten vet vilka behov 

som de vill tillfredsställa samt vilka typer av produkter som de föredrar.  

Både Levy och Weitz (2009) samt Solomon et al. (2010) beskriver att 

problemrekognosering inträffar när individen upplever en differens mellan det upplevda 

tillståndet och ett önskat tillstånd. Detta kan uppstå antingen genom att något tar slut, 

man blir inte tillräckligt tillfredställd eller att man får nya behov. Levy och Weitz 

(2009) beskriver hur våra behov kan antingen vara av en grundläggande karaktär eller 

hedonistisk karaktär och hur dessa kan motivera individen på olika sätt i deras behov. 
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Solomon et al. (2010) beskriver här hur företagen kan gå tillväga för att försöka väcka 

individens behov genom att stimulera marknaden på olika sätt. Detta kan exempelvis 

göras genom att introducera en ny produkt på marknaden och därefter när produkten har 

tagits emot av marknaden, som ett andra steg nu försöka få konsumenten att välja just 

ett specifikt varumärke. Hedonistiska behov som Levy och Weitz (2009) pekar på som 

individen är ute efter att tillfredsställa kan exempelvis vara att lära sig nya saker, att 

belöna sig själv eller att skämma bort sig själv. Men de pekar även på hur de 

grundläggande behoven och de hedonistiska kan komma att stå i konflikt med varandra. 

När problemrekognoseringen är avklarad så tar informationsletandet vid. I denna 

process så utforskar individen sin omgivning för att hitta passande data för att kunna 

fatta ett välgrundat beslut (Solomon et al., 2010). Bengtsson och Österberg (2011) 

beskriver bland annat hur utvecklingen av att se individens köpbeslutsfattande som helt 

rationell med tiden har kommit att influeras mer och mer av individens hedonistiska 

begär. Till vilken grad utforskningen av information sker beror enligt Solomon et al. 

(2010) många gånger på produktkomplexiteten, pris eller om det är en vara som ofta 

köps. 

Informationssökningen kan enligt Peter och Olson (1994) exempelvis ha påverkas av 

tidigare information av en produkt, rekommendationer av vänner eller genom att ha 

besökt butiken vid ett tidigare tillfälle. Solomon et al. (2010) påpekar även att beslut 

kan tas för att man helt enkelt vill testa någonting nytt, detta menar de får som 

konsekvens att företagen hela tiden måste hänga med i utvecklingen för att hålla jämna 

steg med vad konsumenten söker för att inte riskera att förlora dem. Vidare så pekar de 

på att kvinnor tenderar att söka efter mer information än män. Att kvinnor skulle tillgöra 

sig mera information än män samt att de ofta spenderar mer tid i butiker eller besöker 

dem ett fler talet gånger innan de fattar ett beslut är även något som Underhill (2009) 

trycker på. Han menar vidare att kvinnor gärna tar hjälp av personalen för att skaffa sig 

ytterligare information, något som männen inte i lika stor utsträckning tenderar att göra. 

Män enligt Underhill (2009) föredrar att förskansa sig information genom att läsa den, 

därför bör butikerna enligt honom möjliggöra detta på alla vänte ytor som finns i en 

butik. 

Hur långt som kunden sedan går när det kommer till att välja bland de olika alternativen 

beror på om köpet av produkten görs på rutin eller ej. Om köpet görs på rutin kommer 

kunden troligtvis inte utvärdera samtliga de varumärkesalternativ som finns utan istället 
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välja det märke som de vanligtvis köper (Peter & Olson 1994 ). Kött är något som kan 

ses som en rutinprodukt då det är något som man köper förhållandevis ofta samt att det 

även är förhållandevis billigt. Produktval som görs i livsmedelsbutiker menar Nordfält 

(2007) är något som tas på bara ett fåtal sekunder och utan någon noggrannare 

genomgång av produktalternativ, innehållsförteckning eller etiketterna på hyllkanten. 

Peter och Olson (1994) menar att denna process redan har genomförts en gång och 

individen behöver således inte gå igenom hela denna process ytterligare en gång. Om 

kunden istället väljer att genomgå en grundligare beslutsprocess vid sitt val så är 

chansen större att de utvärderar en större mängd av de olika alternativ som finns 

(Solomon et al., 2010).  

De menar även att konsumenten många gånger är medveten om ett flertal alternativ men 

väljer automatiskt bort vissa exempelvis på grund av pris eller tidigare erfarenheter. 

Peter och Olson (1994) påpekar även att individen inte nödvändigtvis överväger flertalet 

möjliga alternativ, beroende på begränsningar i vår kognitiva kapacitet, därav kan 

antalet möjliga alternativ röra sig om så pass få som en eller två. De menar vidare att 

beroende på vad målet är med beslutet även kommer att spela en stor roll, exempelvis 

om konsumenten köper produkten till sig själv eller till någon annan. Enligt 

Ridderheimsrapporten Future premium food från 2010 så tenderar vi att vilja briljera 

med våra matkunskaper, särskilt när vi ska bjuda på middag, vilket då får som 

konsekvens att köttet förflyttas från att vara en rutinprodukt till att vara något som 

kommer att kräva en utförligare beslutsprocess. 

När individen sedan har gått igenom de olika möjliga alternativen så har ett antal 

kriterier genererats, vilket har genomgått en större eller mindre utvärdering hos 

individen (Solomon et al., 2010). De trycker vidare på att beslutet kan fattats på grunder 

så som tidigare erfarenheter, att man tidigare har kommit i kontakt med information om 

produkten eller i samband med köptillfället. Konsumenten väljer sedan bland de olika 

alternativ som möter deras kriterier bäst och genomför därefter köpet. Andra saker som 

Solomon et al. (2010) tar upp som kan vara avgörande för köpbeslutet är 

märkeslojalitet, bekvämlighetsval, ursprungsland eller prisbilden. Peter och Olson 

(1994) vidhåller även här att konsumenten kan ha fattat sitt köpbeslut men blir tvungen 

att tänka om på grund av att situationen kan ha förändrats exempelvis butiken kan vara 

stängd eller produkten kan vara slutsåld. 
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Nordfält (2007) tar även upp en del kritik som denna modell av beslutsprocessen har 

fått. Denna kritik rör frågor som, går konsumenten igenom alla dessa steg och görs de 

alltid efter denna ordning, har konsumenten verkligen den kognitiva förmågan att göra 

det samt hur förklarar man impulsköp. Enligt Nordfält (2007) sätt att se på saken så har 

konsumenten ständigt en rad olika upplevda behovsgap och inte som Solomon et al. 

(2010) pekar på att det oftast startar med ett upplevt problem. Frågan är bara vilka gap 

som konsumenten är medveten om samt hur konsumenten agerar när dessa upptäcks. 

Nordfält (2007) menar därför att det är detaljhandelns sak att påminna konsumenten om 

dessa behovsgap, göra konsumenten uppmärksam på dessa, samt erbjuda smarta 

lösningar för att tillfredsställa de upptäckta gapen. 

2.2. Värde och livsstil 
Vad värde är skiljer sig åt, Hansen (2010) beskriver att ofta så tittar man på kulturella 

skillnader för att förklara detta. Han påtalar att skandinaver och kineser kommer ha 

olika syn på religion och således värdera det olika. Dessa skillnader går att åskåda på 

lägre nivåer också såsom nationsvis eller gruppvis, dessa ligger sedan till grund för vad 

vi som individ sätter värde på. Hansen (2010) pekar på att värde guidar människor i 

deras liv och i stora drag deras beteende men tillhör inte någon specifik situation. Han 

menar att detta står i kontrast till attityder som ofta är mer inriktad mot en specifik 

händelse eller förlopp. Hansen (2010) särskiljer även på sociala värderingar samt 

personliga värderingar, där de sociala definierar ett önskat beteende för en grupp medan 

den andra hanterar ett önskat beteende på individnivå.  

Livsstil handlar enligt Hansen (2010) om hur konsumenten passar in olika produkter, 

tjänster och aktiviteter i deras dagliga liv. Vidare menar han att dessa livsstilar inte är 

beständiga utan förändras över tiden och influeras av både sociala och personella 

värderingar. Vilken livsstil konsumenten har kommer också påverka hur denne värderar 

och väljer sina produkter. Både Hansen (2010) och Solomon et al. (2010) menar att 

konsumentens preferenser för värderingarna antagligen kommer återspeglas genom 

deras aktiviteter, intressen och åsikter och i slutändan genom sättet de väljer vad de 

konsumerar. Exempelvis kan en person som värdesätter säkerhet göra andra val 

gentemot en person som istället värdesätter spänning. Detta skulle kunna ges uttryck för 

genom att den som värdesätter säkerhet kommer göra en noggrannare utvärdering av 

produkten. För köp av kött skulle detta kunna innebära att konsumenten värdesätter 

ursprungsmärkning och spårbarhet eftersom detta enligt Choe et al. (2008) skulle kunna 
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sänka konsumentens osäkerhet kring köttprodukten. Brunsø, Scholderer och Grunert 

(2004) menar att relationen mellan värdering, livsstil och beteende är hierarkisk, det 

finns endast en svag relation mellan värdering och beteende. De menar att livsstilen är 

det som är mellanhanden för personliga värderingar och situationsspecifika 

produktbedömningar och beteenden.  

2.3. Kvalitet 
Kvalitet är svårt att definiera, dock framhäver Grönroos (2008) att det är viktigt att 

komma ihåg att kvalitet är vad kunden upplever att den är. Därav blir det viktigt att 

definiera kvalitet på samma sätt som sina kunder annars riskerar företagen att mer eller 

mindre slösa resurser. Vidare menar han att kvalitet har gått från att vara strikt 

produktrelaterad till att alltmer inbegripa kringtjänsterna, såsom hur servicelandskapet 

är utformat till presentationen av produkten. Wilson et al. (2008) menar att kundens 

egna värderingar ofta har en betydande påverkan för slutresultatet av den upplevda 

kvalitén. De menar att om kunden är nöjd i sin livssituation är chansen högre att 

kvalitén upplevs som god.  

För kvalitén menar Grönroos (2008) att det finns olika dimensioner i den upplevda 

kvalitén, vad samt hur. Vad-dimensionen handlar om vad kunden faktiskt erhåller och 

hur-dimensionen om själva processen för att erhålla produkten, det som sker i 

servicelandskapet. Servicelandskapet består även de av flera dimensioner enligt Bitner 

(1992), hon menar dessutom att eftersom kunden kommer reagera på dessa så är det av 

vikt att de också sammanfaller. Atmosfäriska premisser menar hon är viktiga och 

kommer påverka hur kunden tar sig till produkten som erbjuds. Vidare menar hon att 

layout och själva funktionaliteten av butikslokalen i sig är en av dessa dimensioner och 

till sist räknar hon upp skyltning, symboler och utsmyckningar som viktigt för ett 

tillfredställande servicelandskap. Hon framhäver särskilt att skyltning spelar en stor roll 

i kommunikationen med kunderna. Förutom dessa dimensioner spelar personalen en 

viktig roll enligt Bitner (1992), då dessa bidrar till hur produkter och tjänster levereras i 

servicelandskapet.  

Servicelandskapet kommer påverka konsumenten oavsett om denne är medveten om 

detta eller inte samt påverka hur produkten upplevs. Servicelandskapet, och de 

atmosfäriska element som ingår i detta, går att se som en situationsfaktor som kan 

avgöra hur en produkt slutligen upplevs och vad som förväntas av den som exempelvis 
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pris och kvalitet (Vanhuele & Drèze 2002). Speglar butikens image en prisbild som låg 

kommer konsumenten troligtvis förvänta sig att priset på produkterna är lägre än hos 

konkurrenterna och möjligen göra behovet av att känna till det exakta priset blir av 

mindre betydelse. Mertalet av de köpbeslut som fattas enligt Nordfält (2010) påverkas 

av när konsumenten befinner sig i butiken, valet av varumärke kan påverkas så pass 

mycket som upp till 80 procent.     

Inom livsmedelsbranschen så menar Grunert (2005) att kvalitet främst handlar om en 

objektiv och subjektiv dimension men som direkt påverkas av den fysiska 

presentationen och hur produkten i sig upplevs av konsumenten. Enligt Grunert (2005) 

kan kvalitetsfaktorer som kunden tar i beaktande vara ursprungsmärkning på etiketten, 

något som Venter et al. (2010) också förespråkar, eftersom detta förutom att det skänker 

en viss säkerhetskänsla kopplar det an till vad platsen där produkten är tillverkad står 

för. I dessa fall då platsen står för något bra kan detta skina över på produkten, 

exempelvis skinka från Parma. Han höjer dock ett varningens finger för 

kvalitetsstämplar som enligt honom är tveksamt till om de faktiskt bidrar till den 

kvalitet som kunden upplever.  

Kvalitetsmärken finns i så många olika former att konsumenten måste ha bred kunskap 

kring dessa för att den skall fungera som en kvalitetshöjande faktor. En faktor som dock 

har visats vara viktig för koreanska konsumenter av kött är spårbarheten, Choe et al. 

(2008) menar att denna faktor inte bara påverkar osäkerheten kring maten utan den ökar 

även kundens vilja att betala mer och köpa mer av produkten. De säger dessutom att det 

är troligt att denna faktor spelar en viktig roll i kundens beslutsprocess eftersom den 

verkar kvalitetshöjande. Etiketter på livsmedel kan också dra nytta av att vara så 

informationsrika som möjligt, så länge som informationen är relevant till produkten. 

Gao och Schroeder (2009) menar att konsumentens vilja att betala för en produkt ökar 

när det finns mer information på etiketten. Informationen skall vara av den karaktären 

att attributen för produkten förklaras.  

Vad som anses vara kvalitetshöjande är som tidigare nämnt en individuell fråga, 

Aaslyng et al. (2010) och Grebitus et al. (2013) menar att trots att vissa förpackningar 

inom köttindustrin är bättre än andra ur vissa synpunkter så föredrar en del kunder trots 

detta de mindre bra förpackningsmetoderna som dock gör köttet rött, eftersom att riktigt 

rött kött för dessa anses vara ett tecken på god kvalitet. Grunert (2005) menar att en 
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produkt utan ordentlig information om ursprung kommer sänka den upplevda kvaliteten 

för produkten och således göra att konsumenten drar slutsatsen att det handlar om en 

produkt med låg kvalitet snarare än en produkt med hög.  

2.4. Perception  
Scholderer (2010) menar att perception kan ses som en paraplyterm för de processer 

som automatiskt väljer, sorterar och tolkar information som kommer från vad de 

sinnena registrerar. Detta på ett sätt så att dessa impulser får en mening, denna process 

kallar Hultén et al. (2011) i marknadsföringen för sinnesupplevelse. De menar att 

genom stimulering av människans olika sinnen så skapas det en reaktion på de element 

som pressenteras. De stimuli som påverkar perceptionen listar Scholderer (2010) samt 

Hultén et al. (2011) som syn, hörsel, smak, doft, somatosensation (känsel, temperatur, 

irritation, smärta), Scholderer (2010) menar dessutom att det vestibulära sinnet (balans 

och rörelse) ingår i detta. Exempelvis är objektidentifiering endast möjlig på grund av 

att det perceptuella systemet tolkar stimuli, exempelvis form och färg, på objektet och 

matchar det mot andra impulser som stötts på tidigare.   

Solomon et al. (2010) beskriver denna process som där stimuli absorberas av individen 

och som sedan används för att tolka omvärlden. Både Scholderer (2010) och Hultén et 

al. (2011) förklarar att eftersom denna process använder sig av tidigare upplevelser så 

kan det skapas en automatisk affektiv reaktion. Det betyder att om vi redan haft en 

positiv upplevelse av ett objekt och senare interagerar med ett liknande så är chansen 

stor att vi redan innan känner oss positivt inställda till det, omvänt gäller naturligtvis för 

negativa upplevelser. Ett exempel på utnyttjade av denna effekt är så kallade 

renommésnyltande produkter, där förpackningarna medvetet designats för att väcka 

samma känsla som förslagsvis marknadsledaren. Är konsumenten i ett stressat tillstånd 

finns det en risk att denne inte undersöker produkten noggrant utan plockar med sig en 

av dessa kopior av misstag (Scholderer 2010).  

Den visuella identiteten för basvaror menar Hultén at al (2011) är speciellt viktig för att 

individen skall känna igen produkten och göra omköp av den. Ørnbo, Sneppen och 

Würtz (2005) menar att en stor del av människans perception handlar om utseende och 

att detta är anledningen till att logotyper, produkter, firmabilar, uniformer och så vidare 

är enhetliga. De menar också att färger är något som är kulturellt betingat, rött 

associeras i väst som fara och i andra delar av världen med trovärdighet.  
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Hultén et al. (2011) beskriver hur människans syn är ett av det kraftfullaste sinnet som 

vi har samt det mest förföriska. Vidare menar de att detta påverkar vår möjlighet att 

upptäcka förändringar och skiljaktigheter i vår omgivning. Detta på grund av att ögat 

fångar upp skillnader i vår omgivning så som ljust och mörkt, stort och litet samt om 

föremålet är grovt eller fint (Hultén et el 2011). Genom att ögat kan fånga upp dessa 

skillnader så menar Hultén et al. (2011) att vi därför lägger märke till när det skett 

förändringar i vår omgivning exempelvis en ny produktförpackning eller ny 

butikslayout. Vidare så tillägger de att fyra av fem beslut som individen fattar tas 

tillstörsta del på grund av synsinnet. Visuella stimuli har enligt ett flertal studier visat på 

de effekter som det kan ha på konsumenters beteende i samband med försäljning, 

produktval, konsumtion samt inköpskvantitet (Hultén et al., 2011). Venter et al. (2010) 

menar dessutom att förpackningar mår bra av att ha tillräckligt med information på sig 

eftersom dessa visuella attribut kommer locka konsumenten att titta närmare på 

produkten. Vidare menar Solomon (2010) att kunden i ett första steg tenderar att 

fokusera på produktförpackningen än produkten i sig. 

När det kommer till känselsinnet så pekar Hultén et al. (2011) på vikten av att 

tillgängliggöra produkterna fysiskt för konsumenten, så att denna kan interagera med 

produkten. Vidare menar dem att kvinnor är duktigare på att använda sitt taktila sinne 

för bedömning av produkter jämfört med männen. Vetskapen om detta menar de ökar 

chanserna till merförsäljning för butikerna, men vidhåller även att detta är möjligt för 

tjänsteföretag genom att servicelandskapet och tjänsten som skall utföras matchar 

varandra. Nordfält (2007) framhäver att hela butiksmiljön påverkar kundens 

medvetande och att en vara måste medvetandegöras innan den kan bli vald och 

medtagen hem.  

2.5. Pris  
Det är enligt Nordfält (2009) av vikt för återförsäljaren att veta hur medvetna deras 

kunder är om priset för deras produkter då det kommer att ha en påverkan för hur de 

skall arbeta med sin prissättning, både vad gäller ordinariepriser samt rabatter men även 

hur skyltningen bör se ut. Vid prissättning finns det en rad med olika faktorer som 

återförsäljaren måste ta i beaktande, Levy och Weitz (2009) tar upp följande fyra, 

konsumentens priskänslighet, kostnaden för den erbjudna varan/tjänsten, konkurrenter 

samt lagliga restriktioner. Zeithaml (1998) talar dessutom om en kvalitetsdimension 

”värde för pengarna” vilket handlar om relationen mellan upplevd kvalitet och priset. 
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Det innebär att kunden endast kommer genomföra ett köp om den kvalitén upplevs som 

tillräckligt hög för det begärda priset. Vidare beskriver Levy och Weitz (2009) hur 

graden av priskänslighet kommer att påverka antal sålda enheter vid olika prisnivåer. 

Konsumenter som tenderar att vara mindre priskänsliga påverkas inte i lika hög 

utsträckning av en prishöjning och försäljningen kommer därmed inte heller att sjunka i 

någon större utsträckning. Däremot för de mera priskänsliga konsumenterna så kommer 

en höjning innebära tappad försäljning för butiken (Levy & Weitz 2009).  Här påpekar 

både Nordfält (2009) samt Grunert (2005) dock att kunderna ofta inte är medvetna om 

vad varorna kostar eller i vilket prisintervall som de ligger inom. Vidare så beskrivs 

även hur kunden ofta inte är medveten om att de valt en rabatterad vara och av de som 

har gjort ett medvetet val så är det få som kan precisera hur stor rabatt de fått.  

Andra faktorer som kan påverka priskänsligheten hos konsumenten enligt Levy och 

Weitz (2009) kan exempelvis vara hur lätt produkten kan bytas ut mot en likvärdig 

produkt, detta menar de kommer resultera i större priskänslighet. Vidare så beskriver de 

hur man genom att se till de kostnader som produkten för med sig kan utgöra en grund 

för prissättningen, där man sedan för på ett tillägg för att generera vinst. Att sätta pris 

utifrån sina konkurrenter kan göras genom antingen att lägga sig över under eller strax 

intill dem. Det viktigaste som Levy och Weitz (2009) poängterar här är att priset måste 

harmonisera med företagets övergripande strategi samt deras position på marknaden. 

När det kommer till de lagliga restriktionerna för prissättning så finns det lagar och 

regler som måste följas exempelvis konkurrenslagstiftningen. Företag får exempelvis 

inte ägna sig åt att arbeta med lockpriser, kartellbildning eller felmärkning av varor som 

sedan går inför ett annat pris i kassan (Levy & Weitz 2009).  

Vidare så beskriver Levy och Weitz (2009) hur återförsäljaren kan arbeta med 

prissättningen för olika kundsegment men även för olika geografiska zoner. 

Zonprissättning är något som de menar är vanligt för livsmedelsföretag, beroende på 

vem eller vad som ligger i butikens omgivning kan således ha en påverkan på 

prissättningen. Detta är något som både ICA och COOP använder sig av i deras olika 

butikskoncept exempelvis ICA-nära och COOP-nära som är bygger på närhet samt 

bekvämlighet för kunden (coop.se) (ica.se). Utbud och efterfrågan är ytterligare ett sätt 

att sätta sitt pris på, vad kunden helt enkelt är villig att betala för produkten.  
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Vanhuele och Drèze (2002) beskriver även konsumenters prisengagemang för varor 

inom livsmedel som lågt, och snarare beror på butikens image i sin helhet. Nordfält 

(2007) beskriver hur både butiksatmosfären samt hur själva priset skrivs ut har en större 

påverkan av prisupplevelsen än vad det faktiska priset har. En lågprisbutik kan således 

smitta av sig på konsumentens uppfattning av priset till fördel för butiken fast så kanske 

inte är fallet. 

2.6. Varumärket 
Enligt Salzer-Mörling (2010) kan ett varumärke beskrivas som ett namn, term, design 

eller symbol som identifierar en producents varor från någon annans. I den 

märkesbaserade världen kan allt vara ett varumärke till och med konsumenten själv. 

Själva handlingen att sätta sitt namn på en produkt är inte ny utan en gammal tradition 

som är över 5000 år gammal och idag används det framförallt för att skapa förtroende 

och igenkännande. Varumärket är något som fungerar som en särskiljare samtidigt som 

en identifikator för producentens produkter. Varumärket inkluderar ofta en grafisk 

profil, logotyp, färg och till och med ljud som är menade att representera värden, idéer 

och företagets identitet (Salzer-Mörling 2010).  

Schmitt (1999) menar att varumärken inte bara fungerar som identifikation utan främst 

är förmedlare av upplevelser. Därav måste exempelvis en logotyp bära någon typ av 

värde för att bli betydelseful, annars är det bara en grafisk representation för något 

istället för att vara en symbol som står för olika uttryck och intryck. Märkena förmedlar 

en image som står för något som kan tilltala konsumenten, som en garanti för vad som 

kan förväntas av produkten. På grund av detta menar Salzer-Mörling (2010) att 

marknaden idag är ett slagfält för märken, image och logotyper som försöker bli sedda 

av konsumenterna. Kapferer (2012)  pekar dessutom på att det är därför ett väl valt 

namn på märket också är viktigt, särskilt i västerländska länder, då detta kan stärka en 

produkt. Bengtsson och Östberg (2011) anser att det knappast hade varit så om det inte 

vore för att märkeskonsumtion varit så viktigt för den enskilde konsumenten. Vidare 

förklarar Salazar-Mörling (2010) att varumärken kan användas av konsumenten för att 

förmedla livsstil, identitet, ideologi och så vidare samtidigt som det handlar om att 

tillfredsställa fysiska behov. Fournier (1998) menar att genom att ge varumärket 

mänskliga egenskaper så kan de också förmedla känslor såsom glädje, hat, passion och 

lojalitet. Genom att ta tillvara på vetskapen att konsumenterna ofta knyter an till 

varumärken så kan det vara en god idé att försöka gör varumärket mer personligt och 
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levande. Salzer-Mörling (2010) beskriver att detta kan göras genom designen, 

bakgrundshistorier, förpackning och andra expressiva funktioner.  

Bengtsson och Östberg (2011) menar att eftersom det är en konsumtionskultur vi alla 

lever i så är det näst intill omöjligt att inte ha en viss kännedom om varumärkena som 

florerar i samhället. Vidare förklarar de att vara märkeskunnig innebär förmågan att 

klara av att förstå meningen av och kombinera de symboler som finns tillgängliga i 

denna märkeskultur. När konsumenten blir bättre på att dechiffrera varumärken ökar 

deras märkeskunnighet vilket innebär att konsumenten är bättre på att uppmärksamma 

strategier och läsa mellan raderna, detta är viktigt att stärka självidentiteten. Det handlar 

om att märka sig själv, märken är en källa till distinktion, ett sätt att vara speciell och 

sticka ut. Bengtsson och Östberg (2011) menar att det handlar om för konsumenten att 

ingå relationer med de märken som förstärker sättet man vill bli sedd på. Varumärken 

kan utnyttja detta för att bidra till identitetsarbetet, de exemplifierar detta med The Body 

Shop där konsumenter som intresserar sig för socialt ansvar. De menar att en stark 

kundrelation då kan skapas eftersom varumärket understödjer bilden av socialt ansvar.  

Enligt Svenskt kvalitetsindex så toppar ICA listan över vilken dagligvaruhandelskedja 

som kunderna uppskattar mest, även om det är jämnt mellan samtliga. Detta skulle 

kunna skapa en bild över varumärket som också smittar av sig på de produkter ICA 

säljer. Kapferer (2012) anser att det förväntningar som kunden skapar kring varumärket 

till stor del kommer bero på vad företaget kommunicerar, samt självklart hur 

konsumenten mottager detta budskap. Vidare menar han att varumärket kan hjälpa en 

produkt som inte lever upp till kundens förväntningar om varumärket har en god 

ställning hos denne, då varumärket skapar en sorts filter som gör att kunden kan gå med 

på vissa brister. Det omvända skulle såklart gälla om varumärket hade en sämre 

ställning hos kunden, då kunden kan uppleva vad företaget än erbjuder som ännu sämre. 

Denna effekt benämner han som Halo-effekten. Det viktiga för denna effekt är att det 

finns ett tydligt varumärke som är lätt att identifiera, gärna i samband med symboler 

som med tiden kommer bidra till maximalt utnyttjande av effekten. Kapferer (2012) 

påpekar dock att detta inte är något som företagen kan börja utnyttja i en handvändning 

utan det tar tid och pengar att genom tydliga budskap forma grunden för halo-effekten. 

Utefter den observation vi utfört så uppmärksammades det att de varumärken som finns 

på marknaden ser relativt lika ut i sin utformning av etiketter, vilket gör att producenten 

inte utnyttjar detta till fullo.  
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2.7. Förpackningar och förpackningstekniker 
Förpackningen som köttet säljs i är tänkt att i första hand skydda det från att bli skämt, 

men den tillåter också producenten att erbjuda produkter i varierande former och 

storlekar samtidigt som det kan göras på ett så attraktivt sätt som möjligt (Grebitus et 

al., 2012). Även om livsmedelsförpackningens huvudsyfte är att skydda maten så menar 

Venter et al. (2011) att förpackningen måste vara funktionell och informativ samtidigt 

som den är attraktiv och håller hög kvalitet samt är hygienisk. I Sverige används det 

inom handeln i huvudsak tre typer av förpackningar i dagsläget, tråg (med eller utan 

gas), vakuumförpackning och skin-pack (svensktkott.se). Studier visar att konsumenter 

föredrar förpackningar som förlänger hållbarheten på produkten, så länge som de förstår 

hur det åstadkoms, enligt samma studie fann man att europeiska konsumenter föredrar 

vakuumförpackningstekniker framför andra metoder (Grebitus et al., 2012).  

Grebitus et al. (2012) fann att konsumenter av köttfärs endast uppskattade den längre 

hållbarheten så länge som de inte var misstänksamma mot den utan förstod och var 

säkra på att den höll produkten säker. Grebitus et al. (2012) menar dock att 

konsumenter har en allmän brist på kunskap rörande hur olika förpackningstekniker 

påverkar hållbarheten men när information gavs så blev konsumenten villig att köpa 

produkter med förlängd hållbarhet. Aaslyng et al. (2010) undersökte vilken förpackning 

av biff som skandinaviska konsumenter föredrog, studien visade att svenska 

konsumenter föredrog kött som packats utan syre. Dessutom var de svenska 

konsumenterna i studien mer positivt inställda till förpackningen skin-pack och 30 

procent av dessa sade sig vara beredda att betala mer för det kött som var förpackade 

med skin-pack som förpackningsteknik.   

2.8. Ursprung och spårbarhet 
Ursprung är viktigt för många svenska konsumenter när de ska köpa livsmedel, 61 

procent vill gärna veta varifrån produkten kommer enligt en nyligen publicerad rapport 

av konsumentorganisationen Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC). 

Vidare går att utläsa att kvinnor i viss mån är mer intresserade av att vet varifrån 

livsmedlet kommer. Enligt samma rapport är svensken misstänksam mot 

ursprungsmärkningen av kött, hela 10,8 procent tror att färskt kött märkt som svenskt 

varken har fötts, uppfötts eller slaktats i Sverige. Endast 49,4  procent tror att djuret är 

fött, uppfött och slaktat i Sverige (BEUC, 2013). Hela 83 procent av svenskarna vill 
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enligt BEUC (2013) veta ursprunget på köttet de köper, dessutom värdesätter kvinnor 

ursprungsinformation högre än männen.  

Denna typ av osäkerhet mot ursprung kan minskas genom användningen av 

spårbarhetssystem menar Choe et al. (2008). Detta eftersom konsumenten då kan följa 

hela kedjan bakåt om denne så önskar, från gård till bord. Livsmedelsverket definierar 

spårbarhet som möjligheten att spåra och följa ett livsmedel genom alla dess 

delprocesser och ämnen som tillförts under framställningen samt för 

distributionskedjan. Choe et al. (2008) skriver att genom att erbjuda spårbara 

köttprodukter så ökar också konsumentens vilja att betala mer för dessa samtidigt som 

de också blir villiga att köpa mer.  

Spårbarhet fungerar så att det är möjligt att spåra slutprodukten ända ner till gård eller 

individnivå för det djur som råvaran kommer från. Alla i kedjan kan ta del av 

informationen, inte bara slutkonsumenten. Genom att använda systemet kan 

konsumenten lätt verifiera hur maten producerats, bearbetats och levererats (Choe et al., 

2008). Det finns ett antal EU-regler kring spårbarhet som ursprungsmärkningen för 

nötkött måste uppfylla, detta handlar främst om att det ska finnas referensnummer som 

kopplar köttet till ett visst djur eller grupp av djur, födelseland, uppfödarland, slaktland, 

styckningsland samt slaktningsanläggning (GS1.se). Choe et al. (2008) fann dessutom 

att användandet av spårningssystem minskade konsumentens osäkerhet kring den 

upplevda risken kring livsmedlet.  

2.9. Hypotesformulering  
Eftersom att marknaden för kött är dynamisk och konsumentens beteende samt 

preferenser står i ständig förändring, så finns det ett behov av att överbrygga de 

kunskapsgap som producenterna står inför gentemot konsumenterna. Genom att 

producenterna innehar kunskap om de preferenser som styr kunden i dennes köpval så 

kan de bättre möta kunden i dennes behov och göra kunden mer säker i de val som tas. 

Beslut är som Hastie och Dawes (2001) skriver en psykologisk process som pågår flera 

gånger och nästintill konstant under livet, enligt Solomon et al. (2010) som följd av ett 

upptäckt problem. När konsumenten väl befinner sig vid själva köpet har ett antal 

utvärderingssteg passerats i beslutprocessen där exempelvis produktens fysiska 

presentation i form av förpackning och grad av informationsrikedom utvärderats och 

tagits i beaktande. Kapferer (2011) menar att varumärket många gånger kommer vara 
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vad som skapar förväntningarna på produkten som konsumenten köper. Det som 

förmedlats genom tidigare kontakt med konsumenten har gjort att denne skapat sig en 

bild av varumärket som kan göra att denne väljer just det varumärket framför andra. 

Salzer-Mörling (2010) pekar även hon på hur viktigt ett varumärke kan vara för valet av 

produkter varför vi också valt att ha med denna som en faktor vid beslutsprocessen av 

kött. 

Livsstil påverkar både värderingar och beteende, det finns kulturella skillnader likväl 

skillnad i hur en person som värdesätter säkerhet framför spänning agerar (Hansen 

2010). Peter & Olson (1994) menar på om produkten endast är till en själv så kommer 

beslutet inte övervägas i lika hög grad som om det är tänkt till någon annan. Utifrån 

detta förmodar vi att en barnfamilj troligtvis skulle kunna vara en grupp som är mer 

känsliga för att produkten är säker, detta som en effekt av det beskyddande behov som 

många föräldrar känner gentemot sina barn. Detta medför inte att en person i 

singelhushåll inte tycker matsäkerhet är viktigt, men vi tror att det kan vara så att man är 

mer benägen att ta ut svängarna i dessa förhållanden där man endast ser till sig själv. 

Detta har lett oss in på följande hypoteser:     

 

H1a.  Hushållets form påverkar hur valet av kött görs. 

H1b.  Spårbarheten av köttprodukter påverkar valet av kött olika beroende 

på hushållsform. 

Som Bitner (1992) påpekar så kan servicelandskapet påverka upplevelsen av kvalitén 

genom de atmosfäriska element och layout av denna. Butiken är en situationsfaktor 

vilken innehåller olika atmosfäriska element som kan påverka utvärderingen av 

produkter, detta leder oss in på följande hypotes kring situationsfaktorerna i butiken där 

konsumenten köper köttprodukter. Detta kan vara särskilt viktigt eftersom synen också 

är ett av de starkaste sinnena och reagerar fort på stimuli som kan påverka 

konsumentens uppfattning av butiken och de situationsfaktorer som finns däri: 

H1c.  Det finns en skillnad i hur butikens situationsfaktorer värderas 

beroende på hushållsform. 
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Hansen (2010) menar att konsumenter passar in olika typer av produkter i deras livsstil 

och att detta är något som med tiden förändras. Vilket får oss att tro beroende på vart i 

livet som man befinner sig påverkar hur våra framtagna faktorer värderas vid 

beslutsfattande kring kött. Något som får oss att tro att denne konsument även kan vara 

villig att lägga lite extra pengar på bra produkter som kan framhäva den livsstil som de 

vill förmedla till sin omgivning. Vi kan tänka oss att en yngre person, student eller 

pensionär som ofta kanske lever på en mer begränsad inkomst är mer priskänsliga och i 

högre grad påverkas av olika typer av erbjudanden och rabatter.  

H2. Hur man väljer köttprodukt påverkas av konsumentens ålder. 

Skillnader i hur kvinnor och män agerar i sina respektive beslutsprocesser har 

observerats inom många olika situationer (Underhill 2009). Män använder enligt Hultén 

et al. (2011) sitt taktila sinne mindre än vad kvinnorna gör samt Underhill (2009) 

framhåller att män föredrar att tillförskaffa sig information på egen hand snarare än att 

be någon om hjälp. Enligt BEUC’s (2013) rapport så var kvinnor dessutom något mer 

intresserade av att känna till ursprunget på livsmedlet jämfört med männen. Detta leder 

till att vi kan anta att våra framtagna faktorer, som styr valet av kött, också kan komma 

att värderas olika beroende på om du är kvinna eller man.  

H3. Det finns en skillnad i hur kvinnor och män väljer kött. 

Enligt Gao och Schroeder (2009)  så kan etiketter dra nytta av att vara så 

informationsrika som möjligt, så länge som informationen är relevant till produkten. De 

menar även att viljan för att betala för livsmedlet öka när det finns mer information på 

den. Detta resonemang kring relationen mellan prismedvetenhet och information på 

etiketter har lett till att vi tror att det kan finnas en skillnad i hur köttproduktens etikett 

värderas och lett till följande hypotes:  

H4. När större vikt läggs vid pris ökar intresset för informationen på 

etiketten. 

Det mänskliga sinnet har förmågan att påverka konsumenters beteenden. Som Hultén et 

al. (2011) beskriver så utgör synen ett av människans starkaste sinnen, vilket gör att 

produkter som lyckas att attrahera sinnet kan komma att övervägas av kunden även om 

det från början inte var förstahandsvalet. Eftersom människor tenderar att lägga märke 

till saker som särskiljer sig gentemot andra liknande produkter, genom användning av 
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olika färger och former som kan stimulera ögat så anser vi att varumärket bör kunna 

fungera som en visuell särskiljare. Nordfält (2007) menar att köp inte alltid går efter den 

traditionella beslutsprocessen, utan att konsumenten ständigt har ett antal behovsgap 

som butiken kan påminna dem om. Detta skulle kunna vara vad som sker när ett 

impulsköp inträffar och vi tänker oss att det också påverkar hur konsumenten väljer kött 

och har kommit fram till följande hypotes:  

H5. Hur man väljer köttprodukt påverkas av huruvida köpet görs på impuls 

eller inte. 
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3. METODIK 
Under följande kapitel kommer den undersökningsmetod samt tillvägagångssätt som vi 

har arbetat efter för att uppfylla uppsatsens syfte samt besvarandet av vår 

frågeställning att presenteras samt diskuteras närmare.  

3.1. Vetenskapligt synsätt 
Det finns enligt Bryman och Bell (2005) olika kunskapsteoretiska tolkningsperspektiv, 

positivismen samt hermeneutiken. De beskriver positivismen som en kunskapsteori med 

utgångsläget i naturvetenskapen och hermeneutiken som skiljer sig från denna 

utgångspunkt och istället bygger på tolkande samt förstående. 

Positivism är enligt Bryman och Bell (2005) en naturvetenskapligt inriktad 

kunskapsteori. De menar att användning av naturvetenskapliga metoder förespråkas vid 

undersökning av den sociala verkligheten. Enligt Holme och Solvang (1997) så finns 

det en vilja att skilja ut och värna om forskning och vetenskap från de krav som 

omvärlden ställer. De menar att den traditionella synen på positivism går ut på att 

forskningen både ska samt kan stå utanför moraliska och etiska regler. Dock påpekar de 

att vetenskapen inte är värderingsfri utan undersökaren kommer att ställas inför en 

mängd olika beslutssituationer. Vilka val som anses vara rätt och riktigt i vissa 

situationer är således av vikt för undersökaren att ta i beaktande, då dessa beslut 

kommer att få konsekvenser. Holme och Solvang (1997) beskriver vidare hur 

undersökaren alltid skall arbeta för att finna sanningen men de påpekar även 

problematiken med detta då undersökaren redan är färgad av sin egen person samt 

omgivning.  

Enligt Olsson och Sörensen (2011) så är hermeneutiken den äldsta bearbetningsformen 

av den kvalitativa metoden. Hermeneutiken beskriver Bryman och Bell (2005) som att 

det från början utvecklades för att förstå eller tolka texter. De menar att undersökaren 

skall utifrån en analys av en text få fram den mening med texten som den ursprungliga 

tanken var. Därav kommer den sociala och historiska kontext där texten producerades 

erhålla ett stort fokus. Olsson och Sörensen (2011) beskriver processen som att 

undersökaren skall lyfta fram texten från då tid till nu tid. Då vi har undersökt den 

sociala verkligheten kom vi att anta ett positivistiskt synsätt. Vi har för uppsatsen enbart 

varit intresserade av det som har varit mätbart. Vidare är det även det synsätt som ligger 

närmast den kvantitativa metoden vilken vi har utgått från i denna uppsats. 
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Hermeneutiken blev således inte aktuell för oss då vi inte ämnade genomföra en 

kvalitativ studie. 

3.2. Forskningsansats 
Det finns enligt Alvesson och Sköldberg (2008) tre olika tillvägagångssätt som 

undersökaren kan utgå ifrån, det induktiva, det deduktiva eller det abduktiva synsättet. 

Det är förhållandet mellan teorin och empirin som är det avgörande för vilket synsätt 

som undersökaren utgår från (Bryman & Bell 2005).  

Det induktiva synsättet menar Alvesson och Sköldberg (2008) tar sin utgångspunkt i 

praktiken och undersökaren försöker att genom insamlad empiri generera ny teori. Det 

deduktiva synsättet tar i stället enligt dem sin utgångspunkt i teorin. Bryman och Bell 

(2005) menar att man kan se det deduktiva synsättet som det induktiva synsättets 

motsats då utgångspunkt ligger i att testa teorier. Undersökaren härleder från teorin ett 

antal hypoteser som skall genomgå en empirisk granskning för att sedan förkastas eller 

icke förkastas (Bryman & Bell 2005). Vilken typ av Datainsamlingsprocess som 

undersökaren senare kommer att använda sig av menar Bryman och Bell (2005) beror 

på vilken typ av teori och vilka hypoteser som denne genererat. Slutligen så beskriver 

de hur undersökaren kommer att komma till en revidering av teorin som således går åt 

motsatt håll och blir då induktiv. Undersökaren beskriver då de framkomna resultaten 

grundat på den styrande eller bakomliggande teorin som legat till grund för 

undersökningen. 

Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver det abduktiva synsättet med att det har vissa 

drag både från deduktionen samt induktionen men att undersökaren inte kan se det som 

varken en mix eller att det kan reduceras till någon av dem. De betonar att detta är ett 

eget synsätt som både har och tillför nya moment. De menar vidare att en skillnad dem 

emellan är att det abduktiva synsättet inbegriper en förståelse. 

Vi valde att utgå från ett deduktivt angreppsätt detta för att vi ville testa teori snarare än 

att generera teori. Vi har byggt vår teoretiska referensram utifrån redan befintlig teori 

som vi sedan formulerade prövningsbara hypoteser från. Dessa hypoteser fick sedan 

genomgå en empirisk granskning för att de därefter skulle kunna förkastas eller icke 

förkastas. Därefter har de framkomma resultaten analyserats samt diskuterats utifrån 

den teori som legat till grund för de framarbetade hypoteserna. De andra två synsätten 
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blev således inte aktuella för oss att utgå från då de inte hade hjälpt oss framåt i denna 

uppsats. 

3.3. Forskningsmetod 
Creswell (2008) beskriver forskningsmetoden som det tillvägagångssätt som 

undersökaren väljer att använda sig av vid insamlandet av data, analys samt tolkningen 

av materialet. Enligt Bryman och Bell (2005) samt Holme och Solvang (1997) så finns 

det två olika metoder för insamling av data, den kvalitativa eller den kvantitativa 

metoden. Den grundläggande skillnaden mellan dessa som författarna pekar på är att 

den kvalitativa metoden huvudsakligen utgår från att generera teori och den kvantitativa 

gör det motsatta, alltså utgår från att pröva teori (Bryman & Bell 2005). Holme och 

Solvang (1997) menar att den viktigaste skillnaden mellan de båda metoderna är hur 

undersökaren använder sig av siffror och statistik. Olsson och Sörensen (2011) menar 

även att det ofta kan handla om en vidareutveckling av tidigare forskningsresultat eller 

av sina egna konklusioner. De beskriver vidare hur undersökaren på detta vis kan gå 

tillväga föra att formulera prövningsbara hypoteser. Vidare så menar Bryman och Bell 

(2005) att ett av de viktigaste stegen när det kommer till den kvantitativa metoden är att 

hypoteser härleds från teorin som undersökaren sedan testar.  

Den kvalitativa metoden beskriver Bryman och Bell (2005) som ett tillvägagångssätt 

där undersökaren samlar in data för teorigenerering. Vidare så utgår den kvalitativa 

metoden enligt dem, från samhällsvetenskapen där den till sin läggning anses vara 

tolkande samt konstruktionistisk. Holme och Solvang (1997) samt Creswell (2009)  

menar att den kvalitativa metodens huvudsyfte är att skapa en djupare förståelse av det 

problem som studeras. Holme och Solvang (1997) poängterar här just närheten till 

källan och informationen som ett av metodens främsta kännetäcken. Enligt Bryman och 

Bell (2005) så läggs det stor vikt vid individen och dennes uppfattning samt tolkande av 

den sociala verkligheten.  

Den kvantitativa metoden har enligt Bryman och Bell (2005) däremot ett 

naturvetenskapligt synsätt som har influerats av positivismen vilket innebär att 

undersökaren använder sig av naturvetenskapliga metoder vid studier av den sociala 

verkligheten. Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2010) beskriver den 

kvantitativa metoden som strukturerad med förutbestämda hypoteser vilket utgör 

undersökningens begränsningar samt ramverk. Vidare pekar Holme och Solvang (1997) 
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på avstånd och selektivitet i förhållandet till informationen. Detta menar de är något 

som är viktigt för att undersökaren skall kunna göra jämförelser och kunna generalisera 

sina resultat. Vidare så beskriver både Bryman och Bell (2005) samt Creswell (2009) att 

det för den kvantitativa metoden läggs stor vikt vid kvantifiering och analys av data. 

Eliasson (2010) beskriver tillvägagångssättet som matematiskt där ett stort fokus läggs 

på insamlandet av uppgifter så som siffror för en senare genomgång och analys. För den 

kvantitativa metoden är således insamlandet av hård data något som undersökaren 

lägger stor vikt vid men även för de mätmetoder som används vid analysen spelar en 

central roll. Vidare så beskriver Eliasson (2010) att det vanligaste tillvägagångssättet för 

datainsamling är genom intervjuundersökningar och utformade enkäter. För kvantitativa 

studier menar hon även att förberedelserna är ytterst viktiga, att struktur samt frågorna 

blir ordentligt utformade. Detta är även något som Olsson och Sörensen (2011) 

poängterar, att underökningen blir väl strukturerad och frågorna skall ha formulerats i 

förväg.  Detta bland annat för att kompletteringar i stort sett är omöjliga att genomföra i 

efter hand (Eliasson 2010). Det finns även en del kritik som undersökaren bör ta i 

beaktande vid valet av metoden. Bland annat menar Bryman och Bell (2005) att denna 

metod ger en statisk bild av den sociala verkligheten utifrån de som deltagit i 

undersökningen. De menar även att undersökaren många gånger förlitar sig allt för 

mycket på de mätinstrument samt mätprocedurer som används. Där med kan 

undersökaren förbi se saker som, är respondenten insatt i ämnet eller finns det en 

medvetenhet kring ämnet. 

Vi valde att arbeta efter en kvantitativ metod då vi ämnade testa våra framarbetade 

hypoteser för att kunna förkasta eller icke förkasta deras påverkan. Detta krävde att vi 

samlade in en större mängd data i form av siffror som vi sedan bearbetade för att 

därefter analysera resultaten. Det är således därför som vi valde att arbeta efter den 

kvantitativa metoden och inte en kvalitativ metod, då vi är ute efter en bredd och inte 

det djup som en kvalitativ metod skulle bidra med. Därav så ansåg vi att det var den 

kvantitativa metoden som passade vår uppsats bäst. Dock skall det påpekas att 

uppsatsen även kom att få kvalitativa karaktärsdrag, då det enligt Christensen et al. 

(2010) inte är möjligt att arbeta antingen på det ena eller andra viset då verkligheten 

består av båda delarna. Vi kom således i uppsatsen att göra båden en statistisk analys av 

den data som vi samlade in och bearbetade men vi kom även att utföra en tolkande 

analys av det resultat som vi genererade.   
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3.4. Undersökningsansats 
Enligt Christensen et al. (2010) så bestäms ett arbetes ansats främst av den analytiska 

dimensionen eller tidsdimensionen. Det är detta som avgör arbetets räckvidd samt dess 

omfång, således hur djupt eller brett som undersökaren vill gå för att kunna generalisera 

sina resultat. Vidare beskriver de fyra olika typer av generella undersökningsansatser, 

longitudinell-, fallstudie-, tvärsnitts- och experimentell ansats. De olika ansatserna har 

distinkta kännetecken som skiljer dem åt, dock så kan undersökaren studera flera 

dimensioner samtidigt vilket får som resultat att skiljelinjen mellan dem inte blir helt 

given (Christensen et al., 2010). Den vanligaste ansatsen av dessa är tvärsnittsansatsen 

som ofta är mindre kostsam än de andra samt att den är av kvantitativ karaktär. Lantz 

(2011) menar dessutom att fördelen med denna ansats är att individerna i 

undersökningen inte behöver observeras flera gånger och inte heller vid samma 

tidpunkt, det blir istället ett snitt i tiden, ett svar på hur det var just då. Detta innebär 

enligt Christensen et al. (2010) en stor mängd kvantitativ primärdata som möjliggör det 

för undersökaren att göra statistiska generaliseringar av resultatet. Vidare beskriver de 

datainsamlingsprocessen som standardiserad och hårt strukturerad där 

insamlingstekniken är förutbestämd. De menar att denna ansats är ett bra val då 

undersökaren är ute efter att kunna kvantifiera sitt syfte exempelvis genom att kunna 

uttala sig om hur ofta eller hur mycket någon köper eller använder en viss vara eller 

tjänst. Detta resulterar i att denna information ofta värderas väldigt högt av företag som 

kan använda sig av denna för att få en bättre förståelse av den marknad som de befinner 

sig på. Nackdelen med ansatsen är att den bara tar hänsyn till verkligheten vid en viss 

given tidpunkt samt att förståelsen endast ses till bredden och inte med ett djup. Detta 

medför även att det blir svårt att notera pågående förändringar i omgivningen samt att 

skapa förståelse för sociala processer (Christensen et al., 2010).  

För denna uppsats så valde vi att utgå från en tvärsnittsansats för att besvara vårt syfte 

samt frågeställning. Detta för att vi ville skapa oss en bättre bild av vad som styr 

konsumenternas köpval av kött på marknaden, där med var vi mera intresserade av att få 

en bred förståelse för detta. Vi ville även kunna göra statistiska generaliseringar av de 

resultat som vi kom fram till. För att göra detta möjligt så utförde vi en webbaserad 

enkätundersökning på ICA Maxi. Där placerad vi oss vid ostavdelningen som är 

placerad innan köttavdelningen. Detta för att kunden bland annat inte skulle ha blivit 

påverkade av val som de precist gjort samt inte heller kunna se efter i sin kundkorg 
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vilka varumärken som de precist plockat. När kunder passerade förbi ombads de 

besvara vår framarbetade enkät och om de inte hade tid då så fick de med sig ett litet 

visitkort med en webbadress samt QR-kod på så att de kunde besvara den senare istället. 

Under helgen den tredje till femte maj 2013 så befann vi oss på ICA Maxi och samlade 

in den mängd primärdata som vi behövde för att kunna besvara de hypoteser som vi 

ställt upp. 

3.5. Urvalsprocessen 

3.5.1. Undersökning 

Körner och Wahlgren (2012) beskriver att när en undersökning skall genomföras så bör 

undersökaren skilja mellan totalundersökningar och urvalsundersökningar. En 

totalundersökning menar de innebär att undersökaren genererar en mindre mängd 

information men av en större mängd respondenter vilket kan bidra med en större bredd 

av undersökningen. För en urvalsundersökning däremot menar de att undersökaren kan 

få tag på mera information fast av ett mindre antal respondenter vilket i stället kan bidra 

med ett större djup för undersökningen. Lisper och Lisper (2005) beskriver skillnaden 

mellan de två sätten som i huvudsak kvantitativ, urvalsundersökningen kan enligt dem 

ses som en miniatyrmodell av populationen. Vidare så beskriver både Körner och 

Walgren (2012) samt Lisper och Lisper (2005)  att en totalundersökning oftast inte är 

praktiskt genomförbart då populationen för exempelvis experimentella undersökningar 

kan definieras som en oändlig mängd av möjliga observationer.  

Vid statistiska kvalitetskontroller är enligt Körner och Wahlgren (2012) inte 

totalundersökningar någon god idé då detta innebär att hela partiet måste kontrolleras 

vilket resulterar i att det som kontrollerats blir förstört och måste kasseras. De menar här 

att för denna typ av undersökningar är det bäst att göra ett urval eller att ta ett stickprov 

av det som skall testas. De beskriver vidare att undersökaren skall på ett lämpligt sätt ta 

olika stickprov av populationen som sedan kan undersökas i stället för att undersöka 

hela populationen. Lisper och Lisper (2005) menar dessutom att materialet från en 

mindre population ger ett bättre resultat än om det baseras på en större. Vidare pekar 

Körner och Wahlgren (2012) bland anat på att resultat som undersökaren genererar 

snabbare kan publiceras men även att denna typ av tillvägagångssätt är mera 

tidseffektivt samt kostnadseffektivt.  Lisper och Lisper (2005) på pekar även de att 

undersökningen kan bli mera kostnadseffektiv om ett urval av populationen görs istället 

för en totalundersökning av den.  
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Körner och Wahlgren (2012) trycker här på vikten av att undersökaren är noga med sitt 

urval så att det är baserat på ett ur statistisk synpunkt korrekt sätt för att ett mer exakt 

resultat skall kunna genereras. Christensen et al. (2012) pekar här på fördelen med att 

göra ett större urval då de menar att chanserna ökar att resultatet stämmer överens med 

populationens uppfattning. För denna uppsats har vi valt att arbeta med ett urval då det 

inte var praktisktmöjligt för oss att undersöka hela den svenska befolkningen. Som 

Lisper och Lisper (2005) pekade på så kan material från färre respondenter ge ett bättre 

resultat än från ett större antal. Med detta i åtanke samt att vi inte haft varken den tid, 

resurser eller de rätta förutsättningarna som skulle krävas, kom vi således att arbeta 

utefter ramarna för en urvalsundersökning. 

3.5.2. Urval 

Vid en undersökning så måste det bestämmas över vilka som skall vara med i urvalet, 

detta är en del av den population som valts ut specifikt för undersökningen (Bryman & 

Bell 2005). En population enligt Bryman och Bell (2005) behöver inte bestå av 

människor utan den kan exempelvis bestå av städer, nationer eller bilar. Vid urval så 

benämner Körner och Wahlgren (2012) att det antingen görs ett sannolikhetsurval eller 

ett icke-sannolikhetsurval. I ett sannolikhetsurval är alla individer i populationens chans 

att komma med i urvalet större än noll, men den behöver inte vara lika stor för alla. 

Vidare menar Körner och Wahlgren (2012) att den dock måste vara känd för att det 

skall kunna göras skattinginar för beräkning av felmarginaler. För ett icke-

sannolikhetsurval menar Christensen et al. (2010) att individens chans att bli vald inte 

kan förutses och inte heller kommer individen att bli utvald slumpmässigt. Icke-

sannolikhetsurvalet kan hanteras på olika sätt enligt Körner och Wahlgren (2012), bland 

annat genom att använda kvoter för att styra urvalet så att den får en jämn struktur i 

förhållande till populationen i avseende på dess egenskaper. Christensen et al. (2010) 

påpekar dock att ett icke-sannolikhets urval aldrig kommer att exakt motsvara 

populationen vilket gör att undersökningens representativitet samt generaliserbarhet 

kommer att påverkas av hur väl urval och populationen stämmer överens.  

Inom ramen för vår undersökning har vi arbetet med ett icke-sannolikhetsurval eftersom 

vi inte kunnat få tillgång över något register över samtliga personer i Sverige. Istället 

valde vi att genomföra vår webbenkät samt dela ut visitkorten med webbadressen till 

undersökningen på ICA Maxi i Kalmar under helgen tredje till femte maj 2013. Vi hade 
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möjliggjort detta genom att ha två bärbara datorer med oss så antingen kunde individen 

välja på att besvara enkäten på plats eller vid ett senare tillfälle via webbadressen.  

Den här typen av urval går in under vad Lisper och Lisper (2005) benämner som ett 

bekvämlighetsurval. De menar att de individer som är av intresse för undersökningen 

väljs ut och blir tillfrågade om de har möjlighet att delta. Samtliga personer som 

passerade oss blev tillfrågade om de ville delta i vår undersökning då vi endast var ute 

efter att få in så många svar som möjligt. Således fanns inga speciella preferenser för de 

individer som blev tillfrågade. Det är enligt Christensen et al. (2010) av stor vikt vid 

denna typ av urval att ta hänsyn till de brister som kan uppstå till följd av detta som 

exempelvis resultatets representativet. Eftersom det rör sig om en allmän produkt som 

vi undersökt så tror vi inte att de individer som besvarat enkäten skulle uppvisa några 

karaktäristiska egenheter som inte skulle stämma på resterande befolkning i Sverige. 

Christensen et al. (2010) menar dock att ju mindre populationen varierar desto mindre 

kommer risken för brister vara. Men eftersom vi anser att kött är en så pass generell 

produkt så kommer vi anta att våra resultat trots urvalsmetoden kommer att kunna 

representera populationen. Det är såklart ändå viktigt att ha i åtanke att det är möjligt att 

våra resultat endast är sant för vad just den selekterade gruppen tycker.  

Inom ramen för urvalet kan det dock uppstå ramfel, vilka uppstår när urvalsramen inte 

stämmer övarens med den population som ämnas för undersökningen (Körner & 

Wahlgren (2012). Ramfel kan bestå av exempelvis en övertäckning vilket innebär att 

individer som inte tillhör populationen har deltagit och kommit med i ramen. Eftersom 

vi är intresserade av att veta hur svensken väljer sitt kött så är ramen ändå 

förhållandevis bred men exempelvis blev personer under 15 år eller veganer mindre 

intressanta som respondenter för den här undersökningen. För att undvika att dessa 

individer påverkar resultatet kan dessa sorteras bort i SPSS efter det att undersökningen 

ägt rum. Den andra typen av fel som kan uppstå enligt Körner och Wahlgren (2012) är 

en undertäckning, vilket innebär att personer som tillhör populationen faller utanför 

ramen, detta problem är svårare att rätta till och kan leda till att det blir en viss 

snedvridning av resultatet. Vi har försökt att själva minimera snedvridning genom att 

uppmuntra alla individer som passerade oss i olika åldrar, kön och så vidare att delta i 

undersökningen för att försöka få en så jämn blandning av respondenter som möjligt. 

Eftersom vi också hade en platsbaserad enkät som undersökningsmetod innebär det 

också att individerna i undersökningen påverkats av vilka dagar som vi valde att stå på 
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ICA Maxi och ta emot svar. Men efter som vi även möjliggjorde det att besvara enkäten 

på annan plats så kan det ha blivit så att någon annan bevarat frågorna eller flera har 

besvarat dem än den individ som fick visitkortet.  

3.5.3. Undersökningens åldersfördelning 

Tittar vi på hela den svenska populationen så ser ålderfördelningen jämn ut och ligger 

kring 7-8 procent utefter våra grupperingar (se tabell 3.2). Urvalets åldersfördelning kan 

vi se, tabell 3.1, skiljer sig en del från detta, även om några grupperingar även här håller 

sig kring 7-8 procents intervall. Där vi tydligt ser ett överintag är för grupperingarna i 

åldrarna 20-24 och 25-29 år. Underintag har istället skett för åldersgrupperingarna i de 

äldre generationerna där det dessutom helt saknas respondenter i ålderskategorin 80-84 

år. Det som får hållas i åtanke är dock att åldersfördelningen för hela populationen är 

människor som är i livet och det sägs inget om hur de klarar av att ta sig fram på egen 

hand. Urvalets åldersfördelning beror på om respondenten själv kunnat ta sig till ICA 

Maxi och influeras såklart också av om man handlar där eller inte. Det kan vara så att 

urvalet jämfört med populationens åldersfördelning inte stämmer helt men att det istället 

skulle stämma mycket väl med Ica Maxi i Kalmars kundbas och populationen av 

besökare till stora matbutiker i Svenska köpcentrum. Till följd av detta är vår 

bedömning att vi har fått bra representativitet i det urval som vi undersökt och att 

resultaten kan stämma på flera platser i Sverige.  

 

 

Tabell 3.1. Urvalets åldersfördelning (Källa: egen) 
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Tabell 3.1 Sveriges ålderfördelning (Källa: SCB.se) 

3.5.4. Bearbetningsfel och mätfel 

Det finns flera typer av fel som kan inträffa när en undersökning genomförs enligt 

Körner och Wahlgren (2012). Fel kan exempelvis uppstå när inmatning av den 

insamlade datan skall göras från papper till dator. De manuella eller maskinella felen 

som riskerar att uppstå är bland annat felkodning, felgranskning eller att de registreras 

fel. Vi har därav i denna undersökning valt att arbeta mot en internetbaserad databas 

som samlar in svaren från respondenterna direkt vilket medför att vi minimerar den 

manuella hanteringen av svar så mycket som möjligt. På så vis undviker vi 

felregistreringar. Fel kan också uppkomma av att respondenten missförstår frågorna 

eller att de uppstår prestigebias. Under den här undersökningen har vi tänkt på dessa 

felfaktorer och därför testat enkäten innan vi utförde undersökningen samt skrev tydliga 

instruktioner för hur varje fråga skulle besvaras. Detta i ett försök att minska risken för 

att frågorna har feltolkats och till följd av detta besvarats felaktigt. Prestigebias är 

svårare att kontroller och det kan vara så att respondenterna svarat mer som de vill 

framstå än hur de faktiskt gör, detta är något man helt enkelt får ha i åtanke. Det kan 

handla om allt från att man vill handla svenskt kött eller alltid tittar efter 

kvalitetsmärkningar. Körner och Wahlgren (2012) menar också att frågor som kan anses 

känsliga riskerar att påverka svaren från respondenterna. Vi anser dock att våra frågor 

som ställts till respondenten inte är av den karaktären eftersom det ändå handlar om en 

generell och vardaglig produkt. Vi har även utformat undersökningen så att de som 

svart kunnat vara anonyma.  
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Christensen et al. (2010) menar också att svarsbortfallet bör tas hänsyn till, detta för att 

man inte kan säga något om de som väljer att inte delta i undersökningen på något vis 

skiljer sig från de som valt att delta. Om det blir stora svarsbortfall kan det påverka 

resultatet så pass att det blir missvisande eller inte blir representativt för den population 

som ämnas. Eftersom vi valt att låta respondenten antingen svara på enkäten på plats i 

ICA Maxis lokaler eller ta ett visitkort och besvara den senare så blir det svårare att 

avgöra hur stort bortfallet egentligen blev. Dock är det ändå något som vi försökt ta 

hänsyn till men som inte går att analysera eftersom vi egentlig inte har en aning om 

vilka dessa individer är. Dock så har vi räknat de visitkort som delats ut samt uppskattat 

de antal som besvarade enkäten på plats. För att på så vis försöka uppskatta 

svarsbortfallet som vi haft.  

3.6. Datainsamlingsprocess 

3.6.1. Olika typer av data 

I uppsatsen har vi till största del använt oss av primär data då vi skriver en kvantitativ 

uppsats. Den typen av empirisk information som undersökaren samlar in själv är vad 

Bryman och Bell (2005) samt Christensen et al. (2010) benämner som primär data. 

Dessa data samlades in under helgen den tredje till femte maj på ICA Maxi på giraffens 

köpcentrum. Detta möjliggjordes genom användning av en webbenkät som dels gick att 

besvara på plats eller vid senare tillfälle genom den webbadress som vi delat ut.  

Informationen har varit nödvändig för oss att samla in för att kunna besvara vår 

specifika problemformulering. 

Vidare har vi även använt oss av sekundär litteratur för att skapa oss en bra grund att 

utgå från i vårt arbete med uppsatsen. Empirisk information som har samlats in i annat 

syfte och av någon annan än undersökaren själv benämner Bryman och Bell (2005) som 

sekundär data. Fördelar som Bryman och Bell (2005) ser med användningen av denna 

typ av data är att undersökaren kan skapa sig en uppfattning om hur ämnet har 

behandlats tidigare samt att den relativt lätt och billigt kan tas fram. Nackdelar som de 

pekar på är att denna information har tagits fram i ett annat syfte samt att den i sin tur 

till största del kan bygga på sekundär data. 

I uppsatsen har vi använt oss av litteratur som vi funnit av relevans för att bygga upp vår 

teoretiska referensram. Dessa sekundärdata har bland annat bestått av olika rapporter, 

artiklar samt böcker som har behandlat de oråden som vi ämnat undersöka. Exempel på 
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rapporter som används är bland annat Statistiska Centralbyrån (SCB) samt Bureau 

Européen des Unions de Consommateurs (BEUC 2013). Denna litteratur har behandlat 

en rad olika faktorer som har berört de områden som vi i denna uppsats har studerat. 

Utifrån referensramen formulerade vi sedan våra hypoteser för att sedan testa dem på 

vekligheten. 

För att sträva mot en så pass bra arbetsmetod som möjligt, så har en rad med olika typer 

av metodböcker används. Detta för att skapa oss en stabil grund att utgå från och för att 

sedan kunna gå ned på djupet när det kom till exempelvis urvals metoder, uppbyggnad 

av enkäten men även för att få en bra förståelse för hur den insamlade informationen 

sedan skulle analyseras. 

3.6.2. Webbenkät 

För att generera en så pass hög svarsfrekvens som möjligt menar Christensen et al. 

(2010) att undersökaren noga bör tänka igenom hur enkäten utformas samt struktureras. 

Eliasson (2010) menar att själva frågeformuläret i sig inte kommer påverka utfallet men 

att tillvägagångssättet däremot har en påverkan på utfallet. Vidare pekar hon även på att 

ju fler som svarar desto större möjlighet att få till ett så pass rättvisande resultat som 

möjligt. Tillvägagångssättet kommer exempelvis att påverka vem samt hur många som 

kommer att ha besvarat formuläret och hon betonar vikten av att få så många svar som 

möjligt. Christensen et al. (2010) pekar här på att undersökaren bör tänka på att endast 

ta med frågor som är av relevans för underökningen samt att inte ställa för svåra eller 

långa frågor. För att ytterligare öka svarsfrekvensen kan frågor som intresserar samt 

engagerar respondenten med fördel ställas enligt Christensen et al. (2010). 

Fördelen med webbenkäter är att de snabbt går att få ut till respondenterna, de är 

kostnadseffektiva samt de bidrar till att den manuella hanteringen av data kan 

minimeras vilket resulterar i att bearbetningsfelen även minimeras (Christensen et al., 

2010). De nackdelar som Eliasson (2010) pekar på är, för att kunna utföra enkäten så 

måste respondenten ha tillgång till en dator. Vidare pekar Bryman och Bell (2005) på 

svårigheten med att kontrollera vem det är som faktiskt har besvarat frågorna samt om 

oklarheter skulle uppstå så har respondenten ingen att fråga.  

 

Vi valde att skapa en webbaserad enkät. När vi hade utformat och strukturerat upp 

enkäten så började vi med att testa den på ett antal personer. Detta för att kunna få 

snabb feedback på om de upplevde några oklarheter med frågor eller tillvägagångssättet 
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som den skulle besvaras på. Vi gjorde detta för vi är medvetna om att en bra och väl 

strukturerad enkät har större möjligheter att generera fler svar. Därför så tog vi även till 

oss av Bryman och Bells (2005) resonemang om att en estetiskt tilltalande enkät kan 

generera fler svar, så därför var vi även noggranna på den punkten. När vi sedan fått 

tillbaka feedback på ett antal saker som ansågs borde förtydligas så gjordes dessa 

ändringar och sedan ansåg vi enkäten vara redo att användas. 

 

Enkäten kunde respondenten antingen välja på att besvara direkt på ICA Maxi eller ta 

ett av de visitkort som vi delade ut med webbadress samt en QR-kod på för att besvara 

enkäten vid ett senare tillfälle. Detta gjorde vi för att försöka öka svarsfrekvensen då 

enkäten var relativt omfattande och vi ansåg att många av kunderna säkerligen inte 

skulle finna tid att besvara den på plats. Detta bidrog även senare till att vi fick in en 

mängd svar från de som tagit emot korten, då vi lät undersökningen vara öppen hela den 

kommande veckan. Vi noterade även av respondenter som valde att besvara enkäten i 

butiken fann den väl strukturerad samt tilltalande. Som sagt valde vi även att nyttja en 

QR-kod för att ytterligare öka nyfikenheten hos de kunder som passerade oss då det är 

något som kanske inte ännu är jättevanligt att det används. 

3.7. Mätinstrument 
Det finns enligt Christensen et al. (2010) ett flertal skalor och variabler som 

undersökaren kan använda sig av vid insamlandet av data för att i sin tur mäta det 

material som samlats in. Beroende på vilken typ av skala som undersökaren bestämmer 

sig för att använda kan olika typer av analyser utföras.  

Kvantitativa variabler som Lantz (2011) beskriver kan antingen vara diskreta eller 

kontinuerliga. Med kvantitativa variabler menas att de är numeriskt mätbara. Den 

diskreta variabeln menar han kan endast anta vissa värden medan den kontinuerliga 

variabeln kan anta ett värde inom ett visst intervall. I vår enkät mätte vi ett antal 

kontinuerliga variabler, respondenterna kunde på ett flertal frågor ange ett värde inom 

ett visst intervall. De intervall som vi beslöt oss att använda gick från ett till fem, detta 

intervall ansåg vi vara lättast för respondenten att överskåda. Det bidrog även till att vi 

hade en skala att arbeta med för de frågor där endast en liten variation genererades. 

Vidare beskriver Körner och Wahlgren (2005) kategorivariabler som innebär att 

undersökaren först gör en klassificering av de som ingår i studien exempelvis 

uppdelning av kön, därpå delas rätt antal individer in under respektive kategori.  
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De kategorivariabler som vi använde oss av i studien var bland annat kön, ålder samt 

konstellationen på hushållet . Olika variabler som kan genereras vid undersökningar 

som Bryman och Bell (2005) pekar på är dikotoma variabler, ordinalvariabler, 

nominalvariabler samt intervall/kvotvariabler. Dikotoma variabler beskriver både 

Bryman och Bell (2005) samt Körner och Wahlgren (2012) som variabler som rymmer 

data för endast två kategorier exempelvis man eller kvinna. Ordinalvariabler är variabler 

vars kategorier kan rangordnas men de olika kategoriernas avstånd är okända. Skalan 

ger således ingen information om skillnaden mellan de olika mätvärdena (Körner & 

Whalgren 2012). Nominalvariabler vilka Körner och Whalgren (2010) även benämner 

kategorivariabler kan ej rangordnas, de variabler som undersöks anger endast till vilken 

grupp eller klass som den tillhör. Exempel som Christensen et al. (2010)  pekar på att 

undersökaren kan mäta är ålder, kön, yrke eller civilstånd. Vidare skriver de för 

intervall/kvotvariabler är avståndet mellan de olika mätvärdena lika stora och det går 

lätt att få fram kvoter mellan de olika värdena. I denna uppsats har vi använt oss av 

samtliga variabler för att på så vis kunna generera så pass mycket relevant material som 

möjligt för att kunna besvara våra framarbetade hypoteser. 

3.8. Analysmetod 
IBM SPSS är ett program som enligt Argyrous (2011) är ett av de mest använda vid 

statistisk dataanalys. Undersökaren för in sin rådata i programmet för en grundlig 

bearbetning. Programmet kan sedan användas för att ta fram olika typer av tabeller och 

diagram av beskrivande data som undersökaren tidigare samlat in (Bryman & Bell 

2005). Vidare så beskriver Argyrous (2011) hur undersökaren med hjälp av programmet 

kan få fram standardavvikelser, medelvärden samt hur olika test av hypoteser kan 

utföras. Genom att vi utfört en webbaserad enkät så kunde de svar som respondenten 

erlagt direkt samlas upp i en excelbok. Detta har gjort att vi har kunnat reducera det 

manuella bearbetningsfel som annars lätt kan uppkomma i samband med överförandet 

av informationen mellan programmen. Efter de att vi stängt undersökningen så 

importerade vi exelboken över till SPSS för att utföra beräkningar samt analys arbete av 

materialet.  

Vi började med att strukturera upp vårt material genom att koda om vissa frågor sa att 

de blev mätbara i SPSS. Vi valde även att gruppera om variabeln ålder från att ha 

femton olika grupper ner till tre. Detta gjordes för att på ett tydligare sätt kunna 

presentera skillnaderna över generationerna. Men även för att enklare tyda skillnader i 
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materialet. De nominala variablerna kodades om och gavs således siffror i stället, för att 

de skulle kunna användas i programmet för att utföra beräkningar. När allt grundarbete 

var färdigt så utförde vi Anova–test samt beräknande medelvärden på en rad olika 

variabler för att ta reda på om det fanns någon signifikans för de hypoteser som vi 

ämnade testa. Där vi fann signifikans så gick vi vidare med att undersöka vart det var 

som skillnaden låg i de fall vi hade tillräkliga data för det. 

3.8.1. Univariat, bivariat och multivariat analys 

Christensen et al. (2010) beskriver ett antal olika typer av dataanalyser som 

undersökaren kan använda sig av. Tre olika analyser som nämns är univariat, bivariat 

eller multivariat analys. I en univariat analys behandlas endast en variabel åt gången och 

för en bivariat analys behandlas det två stycken åt gången. Enligt Bryman och Bell 

(2005) görs den bivariata analysen för att se hur de två variablerna relaterar till 

varandra. Om undersökaren analyserar tre eller flera variabler samtidigt så blir det enligt 

Christensen et al. (2010) en multivariat analys. Genom att utföra en univariat analys 

menar de att undersökaren kan generera ett centralmått samt ett spridningsmått för 

variabeln. Centralmåttet beskriver var i gruppen genomsnittet ligger och 

spridningsmåttet beskriver hur populationens spridning kring genomsnittet ser ut. För 

den bivaraita analysen är undersökaren ute efter att få fram tecken på att variationen i 

den ena variabeln överensstämmer med variationen i den andra variabeln. Detta menar 

Christensen et al. (2010) att man enklast får fram genom användning av en korstabell. 

Utöver den beskrivande statistik som vi fått fram har vi även utfört andra typer av 

analyser av materialet. De analyssätt som vi använt oss av främst är bivariata analyser. 

Detta för att försöka finna de orsaker och samband mellan olika variablers påverkan av 

varandra. Där skillnader har hittats har vi gått vidare i arbetet med att försöka utröna 

vilka teoretiska förklaringar som kan ligga bakom det framkomna resultatet.  

3.9. Observation 
Den fjärde april 2013 besökte vi de tre största livsmedelskedjorna som finns 

representerade i Kalmar, ICA, COOP samt Citygross. Detta för att vi ville skapa en 

uppfattning om vad det är konsumenten möter när denne står där i butiken för att köpa 

och utvärdera köttprodukten. Den största skillnaden mellan de tre butikerna är att City 

Gross tydligt meddelar att allt deras kött är svenskt samt butiksstyckat, de informerar 

även konsumenten, via plakat, om djurhållningsregler samt att de inte använder gas eller 

färgämnen för att göra köttet rödare. Någon sådan information saknas hos de andra 
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aktörerna, det är möjligt att man som konsument kan få reda på hur ICA och COOP 

också arbetar med sina köttprodukter men inte utan att fråga personal eller på annat sätt 

aktivt söka efter den. Det finns däröver få skillnader, de vanligaste förpackningarna i 

samtliga butiker för färska köttprodukter är tråg, därefter vakuumpack och sist skin-

pack. Skin-pack var också något vi kunde observera att ICA använde sig mer av än de 

andra aktörerna och då också främst för sina ”premiumprodukter”, ICA Selection. 

Trågen var i de flesta fallen svarta förutom hos ICA och COOP där det kravmärkta 

köttet i vissa fall fick ligga i ett grönt tråg. Hos ICA använde man även silverfärgade 

tråg för sina premiumprodukter. Etiketterna skiljde sig till viss del hos de tre aktörerna, 

även inom deras egna märken, där exempelvis på nötköttet hos City Gross var det 

möjligt att spåra köttet ända ner på individnivå medan det för deras lammbog endast 

stod ursprungsland. Förutom butikernas egna märken fann vi även bland annat SCAN, 

Dalsjöfors, Smålandskött, Ugglarps, Danish Crown, Holms samt Fåddman. Etiketterna 

mellan dessa varumärken var naturligtvis av olika visuell karaktär men de flesta 

redovisade inte ner på individnivå utan som lägst gårdsnivå där djuret uppbringats. Ett 

fåtal av etiketterna angav även en minsta mörningstid som då går att räkna ut ifrån 

förpackningsdatumet. Många av dessa varumärken använde dock en kontrollerad 

märkning kallad ”Svenskt kött”. Enligt Svenskt kötts hemsida står märkningen för att 

100 procent av all köttråvara är fött, uppfött, slaktat och styckat i Sverige, dessutom är 

förpackningen tillverkad och förpackad i Sverige (svensktkott.se). Märkningen är 

registrerat hos PRV sedan augusti 2011 och tillverkare som bryter mot märkets kriterier 

avregistreras och uppförs på en svartlista som finns tillgänglig på hemsidan. Som 

konsument informeras du dock inte om vad märkningen står för i butiken.  

3.10. Validitet och reliabilitet  
För att resultatet för uppsatsen skall bli så pålitligt som möjligt menar Jacobsen (2002) 

att reliabiliteten och validiteten måste genomsyra hela arbetsprocessen som 

undersökaren går igenom. Christensen et al. (2010) beskriver, för att en undersökning 

skall vara valid måste mätvärdena för undersökningen motsvara de verkliga värdena för 

populationen. De menar att detta är något som kommer påverkas av alla de fel som 

tagits ställning till under undersökningens gång, för att validiteten skall kunna anses god 

måste även reliabiliteten också vara det. 

Enligt Bryman och Bell (2005) så handlar validiteten om att de mätinstrument som 

undersökaren har arbetat fram verkligen mäter det begrepp som ämnas undersökas. 
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Holme och Solvang (1997) menar att validiteten är direkt beroende av den 

operationalisering som utförts på begreppen som ämnas undersökas. Är 

operationaliseringen felaktig eller undermålig kommer risken för att fel information 

mäts öka vilket kan leda till att hela undersökningen blir utan värde. Här handlar det om 

att vara noggrann och se till att operationaliseringen skett på ett korrekt sätt och 

använda flera olika indikatorer på de viktigaste teoretiska begreppen.  

För denna undersökning har vi genom att använda oss av kontrollfrågor samt 

kontrollfaktorer försökt att minimera dessa fel. Köpbeteendet kommer således att ställas 

i förhållande till de utvalda undersökningsfaktorerna för att på så sätt se hur de påverkat 

vid köpet av kött. Genom att låta enkätsvaren direkt samlas upp i en databas och 

importera dessa till SPSS minimeras också risken att vi själva begått missar vid 

inläsningen av svaren. I fråga om resultatet kommer kunna bli samma vid en annan 

undersökning så är detta inte troligt då det vi mäter är dynamisk och föränderligt. Vi har 

ej heller haft möjlighet att göra ett obundet slumpmässigt urval vilket också gör att 

resultatet kan skilja sig åt vid en ny undersökning.  

Extern validitet beskriver både Jacobsen (2002) samt Bryman och Bell (2005) som hur 

väl kan undersökningens resultat kan generaliseras från den kontext som resultatet 

uppkom i. Det vill säga hur överförbart är resultatet till andra situationer. Även 

Christensen et al. (2010) trycker här på graden av generaliserbarhet för det framkomna 

resultatet. Bryman och Bell (2005) pekar här på vikten av att undersökaren är ytterst 

noggrann med att skapa ett urval som är representativt. Vi försökte för att generera en så 

pass god extern validitet som möjligt vara noga med vår urvalsmetod. Det urval som vi 

arbetade med var ett så kallat bekvämlighetsurval. Vid själva undersökningens 

utförande så tillfrågade vi alla de som passerade förbi oss att delta i vår undersökning. 

Detta för att försöka få en så pass stor bredd på exempelvis ålder men även 

könstillhörighet som möjligt av de som besvarade enkäten.  

Den interna validiteten beskriver Christensen et al. (2010) utgöra rapportens 

trovärdighet, det vill säga hur väl den stämmer överens med verkligheten. Vi lät göra ett 

förtest för vår enkät, där ett antal personer fick besvara frågorna och komma med 

synpunkter. Detta för att vi ville försäkra oss om att den skulle fungera som vi tänkt när 

den riktiga insamlingen av data skulle genomföras. 
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Bryman och Bell (2005) pekar på hur reliabiliteten för undersökningen kan förklaras 

med hur väl den utvalda undersökningsmetoden kan stå emot slumpmässiga och 

oväntade fel. Något som Jacobsen (2002) pekar på beskriver hur pass trovärdig samt 

tillförlitlig undersökningen är. Både Bryman och Bell (2005) samt Christensen et al. 

(2010) menar dock att detta inte är tillräckligt, eftersom att metoden inte endast kan 

mäta fel, utan den kan också mäta fel saker. Därför blir det viktigt att för en 

tillfredställande reliabilitet att resultatet är möjligt att återskapa oberoende av den 

mätmetod man har valt att använda sig av. Vidare beskriver Christensen et al. (2010) att 

det bästa sättet för att skapa en god reliabilitet samt validitet är att arbeta med alla 

tänkbara felkällor som kan uppstå, under själva undersökningens gång. Holme och 

Solvang (1997) menar att det bästa vore om undersökningen gjordes flera gånger av 

olika forskare för att öka reliabiliteten, dock är detta sällan genomförbart. Istället får 

man fokusera på att göra reliabiliteten så hög som möjligt innan undersökningen och 

vara medveten om att varje steg i en medför en viss risk för felkällor.  

3.11. Metodkritik 
Bryman och Bell (2005) pekar här på att undersökaren bör vara uppmärksam på att 

oavsett metodval så finns det här kritik att ta i beaktande. Vi kom att utföra vår 

webbenkät samt utdelandet av visitkorten vid ICA Maxi på giraffen. Valet av plats 

grundade vi bland annat på den observation som vi genomförde i början av denna 

uppsats för att skapa oss en bättre bild kring ämnet. Då fann vi att det var den butik som 

vi ansåg bäst motsvara försäljning av kött som det oftast ser ut generellt för 

livsmedelsbutiker. 

Vidare så ansåg vi att butiken hade ett bra läge, dit många oavsett ålder eller tillgång till 

bil kan ta sig för att handla. Detta medförde även att vi skulle kunna erhålla ett bra 

demografiskt urval. Dock så hade vi inte räknat med den över representativitet som vi 

fick i den yngre åldersgruppen. Vi valde bort Citygross då vi ansåg att de ligger utanför 

staden och det blir således svårare för individer som ej har tillgång till bil att ta sig dit. 

Vilket även skulle kunna fått som följd en överrepresentativitet bland barnfamiljer. De 

marknadsför sig bland annat genom att peka på deras kunskap gällande kött vilket 

skulle kunna ha påverkat vårt resultat genom att de individer som handlar där redan 

tagit ställning i vissa av de frågor som vi ämnade söka svar på. Dock inser vi att det val 

som vi gjort av butik har påverkat de resultat som vi genererat i vår undersökning. 
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De val som vi gjorde om att samla in vårt empiriska material genom användandet av en 

webbenkät har också kommit att påverka vårt resultat. De personer som inte haft tid att 

besvara enkäten på plats och inte har haft tillgång till någon dator hemma har således 

inte kunnat delta i undersökningen. Vi kan även ha tappat de individer som inte känner 

att de har haft den kunskap om datorer samt att navigera sig fram på internet som 

undersökningen delvis har krävt. Då vi ämnade undersöka ett flertal faktorer så kom den 

färdiga enkäten att bli omfattande vilket medförde att den tog tid att besvara. Det har 

påverkat svarsfrekvensen. 

Vi har valt att använda oss av slutna frågor eftersom vi ämnade jämföra svaren med 

olika grupperingsvariabler såsom ålder, kön och så vidare. Genom att använda slutna 

frågor har vi försökt få ett så rättvisande resultat som möjligt. Vissa av frågorna har 

individen besvarat med att skriva själva men de har inte utgjort några kvalitativa svar.  

Vi är också medvetna om att de faktorer som vi valt att ta med i uppsatsen inte är 

ensamma om att påverka konsumenten vid dennes köp, men eftersom vi är tvungna att 

begränsa oss så bedömde vi dessa sju som mest relevanta utefter den teori som vi funnit 

och byggt vår grund på. Dock skulle vi kanske begränsat oss ytterligare till ett mindre 

antal faktorer och på så sätt fått en mer fokuserad studie samtidigt som det gett en 

mindre tidskrävande enkät för respondenterna att besvara.  
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4. RESULTAT 
Under detta kapitel redogör vi för de resultat som framkommit från vår undersökning. 

Ur materialet pressenteras beskrivande statistik, resultaten från de Anova-test samt de 

medelvärdes uträkningar som har utförts. 

Vi har under insamlingsprocessen fått in totalt 149 svar från respondenter. Detta efter de 

tre dagar som vi befann oss på ICA Maxi samt efter de 450 visitkort med adressen till 

webbenkäten som vi delade ut. Då vi inte kan se vart svaret inkommit från kan vi 

egentligen bara uppskatta svarsfrekvensen. Cirka 30 svar inkom under de tre dagar vi 

stod i butiken vilket skulle lämna oss med en svarsfrekvens för visitkorten på runt 26 

procent. Vilket vi trots allt bedömer som god. Tittar vi på åldersfördelningen i tabell 4.1 

kan vi dock se att det är något fler personer i åldersgrupperna 20-24 år samt 24-29 år 

som deltagit i studien. Detta tror vi kan förklaras med att vi utförde undersökningen i en 

studentstad samt att många studenter ville ställa upp och delta. Totalt sett så 

representerar dessa två åldersspann 14,1 procent samt 14,8 procent av det totala antalet 

som deltagit. Tittar vi på ålderstatistik från SCB som tidigare presenterat för hela landet 

kan vi konstatera samma sak att vi har ett visst överintag på just dessa två 

ålderskategorier. Vi kan även se att åldersspannet 40-44 år samt 50-54 år har fått ett 

relativt högt deltagande med 10,1 procent och 10,7  procent. 

Könsfördelningen bland de deltagande var 44,3 procent män samt 55,7 procent kvinnor, 

således kan vi konstatera att vi har fått in lite fler svar från kvinnor än av män. Vi anser 

dock att svarsfrekvensen har varit relativt jämn då det inte rör sig om några större 

skillnader. Det var totalt sett 17 stycken fler kvinnor som besvarade enkäten än män. 

75,2 procent av individerna i vårt urval sade sig vara intresserade av att veta ursprunget 

på köttet. Det är endast 4 procent som inte är intresserade av denna information.   

Tabell 4.2 visar våra undersökta faktorer och hur samtliga respondenter värdesatte 

dessa. Utifrån tabellen kan vi utläsa att ursprungslandet är den faktor som fått det högsta 

medelvärdet på 4,44 av maximum som låg på 5. Minst viktigt tyckte våra respondenter 

att förpackningen var medelvärdet där hamnade endast på 3,31 av maximum 5. Det är 

dessutom ungefär samma avvikelse på samtliga undersökta faktorer där den dock är 

något mindre för ursprungsland och något högre för faktorn varumärke. 

Vi frågade även respondenterna hur de ställde sig till olika förpackningstyper. Tråg var 

den förpackningstyp som de flesta föredrar att köpa när de handlar köttprodukter, hela 
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57,7 procent föredrog denna förpackning. Vi kan även se att det är relativt många som 

även föredrar någon typ av vakuumförpackning. Slår vi ihop gruppen som prefererar 

vakuumförpackning och skin-pack så utgör de tillsammans lite över 40 procent vilket 

betyder att det är många som ändå föredrar en förpackningstyp där mörningsprocessen 

inte avstannar. Vi undersökte även hur vetskapen hos respondenterna kring de olika 

förpackningstypernas påverkan på köttet. Det var en överhängande majoritet som inte 

visste hur köttkvaliten påverkades av förpackningen, totalt 66, 4 procent. Av dessa var 

det 44,3 procent som var intresserade av att få veta hur det påverkas.  

 

 

              Ålder Frekvens Procent 

Valid 15-19 3 2,0 

20-24 21 14,1 

25-29 22 14,8 

30-34 10 6,7 

35-39 13 8,7 

40-44 15 10,1 

45-49 12 8,1 

50-54 16 10,7 

55-59 10 6,7 

60-64 8 5,4 

65-69 8 5,4 

70-74 6 4,0 

75-79 3 2,0 

80-84 0 0 

85- 2 1,3 

Total 149 100,0 

Samtliga undersökta faktorer 

  N Minimum Maximum Medel Std. Av. 

Ursprungsland 149 1 5 4,44 ,881 

Priset 149 1 5 3,73 1,069 

Varumärket 149 1 5 3,50 1,113 

Förpackning 149 1 5 3,31 1,102 

Butiken 149 1 5 3,53 1,017 

Kvalitetsmärkning 149 1 5 3,94 1,041 

Spårbarhet 149 1 5 4,05 1,099 

Valid N (listwise) 149         

Tabell 4.1 Åldersfördelning 

Tabell 4.2 Resultat för hela urvalet kring de beroende variablerna som påverkar vid köttköp. 



 
 

45 
  

4.1. Hypotes 1  

H1a. Hushållets form påverkar hur valet av kött görs. 

Vid en första anblick kan vi se att hushåll med barn värderar våra framtagna faktorer 

annorlunda gentemot hela urvalet, se tabell 4.3. Vi fann dock inga signifikanta 

skillnader i någon av faktorerna utan båda grupper värderar samtliga faktorer likvärdigt. 

Tittar vi på spårbarheten ser vi att denne ligger närmst för att ge utslag för en statistisk 

skillnad men når inte hela vägen fram. Således förkastas H1a eftersom skillnaderna inte 

är tillräckliga för att statistiskt säkerställa detta.  

 

 

 

ANOVA 

  SS Fg. MS F Sig. 
Ursprungsland Mellan grupperna ,126 1 ,126 ,161 ,689 

Inom grupperna 114,639 147 ,780     
Total 114,765 148       

Priset Mellan grupperna ,880 1 ,880 ,768 ,382 
Inom grupperna 168,382 147 1,145     
Total 169,262 148       

Varumärket Mellan grupperna ,041 1 ,041 ,033 ,857 
Inom grupperna 183,208 147 1,246     
Total 183,248 148       

Förpackning Mellan grupperna 1,163 1 1,163 ,957 ,329 
Inom grupperna 178,635 147 1,215     
Total 179,799 148       

Butiken Mellan grupperna 1,577 1 1,577 1,530 ,218 
Inom grupperna 151,537 147 1,031     
Total 153,114 148       

Kvalitetsmärkning Mellan grupperna 1,139 1 1,139 1,051 ,307 
Inom grupperna 159,318 147 1,084     
Total 160,456 148       

Spårbarhet Mellan grupperna 3,817 1 3,817 3,209 ,075 
Inom grupperna 174,855 147 1,189     
Total 178,671 148       

Rapport 

Hushållets 
utseende 

Ursprungsland Priset Varumärket Förpackning Butiken Kvalitetsmärkning Spårbarhet 

utan 
barn 

Medelvärde 4,42 3,79 3,52 3,24 3,45 3,87 3,93 

N 95 95 95 95 95 95 95 

Std. Av. ,941 1,081 1,071 1,200 1,029 1,074 1,196 

med 
barn 

Medelvärde 4,48 3,63 3,48 3,43 3,67 4,06 4,26 

N 54 54 54 54 54 54 54 

Std. Av. ,771 1,051 1,193 ,903 ,991 ,979 ,873 

Total Medelvärde 4,44 3,73 3,50 3,31 3,53 3,94 4,05 

N 149 149 149 149 149 149 149 

Std. Av. ,881 1,069 1,113 1,102 1,017 1,041 1,099 

Tabell 4.4 Jämförelse av medelvärdena för de beroende variablerna utefter 

hushållsgruppering 

Tabell 4.3 Anova-test med oberoende variabel hushåll 
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H1b. Spårbarheten av köttprodukter påverkar valet av kött olika beroende 

på hushållsform. 

I tabell 4.5 ser vi resultatet av frågan på vilka nivåer av spårbarhet som konsumenten 

var intresserad av. Som vi kan se av tabellen saknas det signifikant skillnad i hur hushåll 

med barn och hushåll utan barn värdesatte de olika spårningsnivåerna. Som går att 

utläsa av tabell 4.6 så värdesätter båda grupperingar spårningsnivån land högst och 

sedan sjunker värderingen i takt med att det blir en mer detaljerad spårning, Land  

Styckningsplats  Uppfödningsplats  Individnivå. Eftersom det saknas signifikans 

förkastas även H1b. 

ANOVA 

  SS Fg. MS F Sig. 

Land Mellan grupperna ,013 1 ,013 ,032 ,858 

Inom grupperna 59,786 147 ,407     

Total 59,799 148       
Styckningsplats Mellan grupperna ,136 1 ,136 ,127 ,722 

Inom grupperna 156,925 147 1,068     

Total 157,060 148       
Uppfödningsplats Mellan grupperna ,528 1 ,528 ,451 ,503 

Inom grupperna 171,929 147 1,170     

Total 172,456 148       
Individnivå Mellan grupperna ,077 1 ,077 ,037 ,848 

Inom grupperna 309,037 147 2,102     

Total 309,114 148       

 

H1c. Det finns en skillnad i hur butikens situationsfaktorer värderas 

beroende på hushållsform. 

Vi lät konsumenterna poängsätta situationsfaktorer som de kände påverkade valet av 

vilken butik som de valde att göra sina köttinköp i. Utifrån tabell 4.8 kan vi utläsa att 

hushåll där barn ingår värdesätter samtliga situationsfaktorer, förutom prisfaktorn, högre 

än hushållen utan barn. Trots att det inte fanns signifikanta skillnader för barnhushåll 

Rapport 

Hushållets utseende Land Styckningsplats Uppfödningsplats Individnivå 

Hushåll utan 
barn 

Medelvärde 4,68 4,14 4,11 3,55 

N 95 95 95 95 

Std. Av. ,704 1,088 1,125 1,493 

Hushåll med 
barn 

Medelvärde 4,70 4,07 3,98 3,50 

N 54 54 54 54 

Std. Av. ,500 ,929 1,000 1,370 

Total Medelvärde 4,69 4,11 4,06 3,53 

N 149 149 149 149 

Std. Av. ,636 1,030 1,079 1,445 

Tabell 4.5 Anova-test med oberoende variabel hushåll 

Tabell 4.6 Jämförelse av medelvärdena för de beroende variablerna utefter hushållsgruppering 
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inom andra undersökta faktorer gentemot hushåll utan barn kan vi se att det finns 

skillnader i hur hushållen bedömer situationsfaktorerna i butiken. Den enda 

situationsfaktorn som inte uppvisar signifikant skillnad är prisfaktorn, dessutom är den 

lägst värderad av båda grupperna som vi kan se i tabell 4.7. Eftersom hela fem av sex 

situationsfaktorer uppvisar att det finns en signifikant skillnad i hur hushållen värderar 

dessa så bedömer vi att H1c icke förkastas.  

ANOVA 

  SS Fg. MS F Sig. 

Butiken erbjuder bra 
pris 

Mellan grupperna ,170 1 ,170 ,161 ,688 

Inom grupperna 155,293 147 1,056     

Total 155,463 148       
Butiken känns trevlig Mellan grupperna 3,934 1 3,934 5,026 ,026 

Inom grupperna 115,060 147 ,783     

Total 118,993 148       
Butiken känns fräsch Mellan grupperna 2,266 1 2,266 5,196 ,024 

Inom grupperna 64,097 147 ,436     

Total 66,362 148       
Butiken inger 
förtroende 

Mellan grupperna 4,541 1 4,541 7,697 ,006 

Inom grupperna 86,721 147 ,590     

Total 91,262 148       
Butiken ger bra 
produktinformation 

Mellan grupperna 7,219 1 7,219 9,706 ,002 

Inom grupperna 109,332 147 ,744     

Total 116,550 148       
Trevlig 
butikspersonal 

Mellan grupperna 8,480 1 8,480 9,858 ,002 

Inom grupperna 126,459 147 ,860     

Total 134,940 148       

 

Rapport 

Hushållets utseende Butiken 
erbjuder 
bra pris 

Butiken 
känns 
trevlig 

Butiken 
känns 
fräsch 

Butiken inger 
förtroende 

Butiken ger bra 
produktinformation 

Trevlig 
butikspersonal 

Hushåll 
utan 
barn 

Medelvärde 3,80 3,88 4,48 4,14 4,04 3,80 

N 95 95 95 95 95 95 

Std. Av. 1,048 ,977 ,742 ,833 ,967 1,027 

Hushåll 
med 
barn 

Medelvärde 3,87 4,22 4,74 4,50 4,50 4,30 

N 54 54 54 54 54 54 

Std. Av. ,991 ,691 ,483 ,637 ,637 ,717 

Total Medelvärde 3,83 4,01 4,58 4,27 4,21 3,98 

N 149 149 149 149 149 149 

Std. Av. 1,025 ,897 ,670 ,785 ,887 ,955 

 

  

Tabell 4.7 Anova-test med oberoende variabel hushåll 

Tabell 4.8 Jämförelse av medelvärdena för de beroende variablerna utefter hushållsgruppering 
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4.2. Hypotes 2 

H2. Hur man väljer köttprodukt påverkas av konsumentens ålder. 

Vi teoretiserade även att vilka faktorer som är viktiga vid köttval beror på vilken plats i 

livet som man befinner sig, en åldersfråga med andra ord. Efter genomgång och kontroll 

av svar i SPSS kan vi se följande signifikanta skillnader för våra tre åldersgrupperingar, 

ursprungsland, varumärket, butiken, kvalitetsmärkning samt spårbarheten av 

köttprodukten. Dessa visade samtliga på att det finns en skillnad för hur ålder gör att vi 

har andra faktorer som styr våra val av köttprodukter, se tabell 4.9.  

Vad vi kan utläsa av tabell 4.10 är att den äldre generationen (65 och över) är mer 

fokuserade på ursprungsland, varumärken, förpackning, butiken, kvalitetsmärkning och 

spårbarheten gentemot de två yngre grupperingarna (15-39 samt 40-64). En anledning 

till skillnaden angående varumärken kan delvis svaras genom tabell 4.11 och 4.12 där vi 

kan utläsa resultatet på en fråga kring varumärkets betydelse. Det blev en signifikant 

skillnad där den äldre gruppen menar att varumärket är en garant för vad man får eller 

vad som kommer att förväntas av produkten jämfört med de två yngre grupperingarna 

som är mer misstänksamma om det verkligen är så att varumärket kan fungera som en 

garant för detta. Vi kan också se att den äldre grupperingen värdesätter 

kvalitetsmärkningen högre vid val av kött jämfört med den yngsta grupperingen. I 

tabellerna 4.13 och 4.14 ser vi hur respondenterna svarat kring två påståenden om 

kriterierna för Svenktkött-märkningen. Det första påståendet är falskt och det andra 

sant, som kan utläsas från tabellerna är att det finns en viss skillnad i hur kunnig man 

som konsument är kring denna märkning. Vi kan genom detta se att ju äldre 

konsumenten är desto mer säker är denne på vad just denna märkning står för vilket 

säkert kan bidra till att den och liknande märkningar blir av större vikt när man väljer 

köttprodukt.   

Dock är den äldre generationen inte lika intresserade av priset som en viktig faktor när 

de väljer sina köttprodukter. Detta kan ha flera orsaker som är svåra att sia om, en 

bakomliggande faktor kan vara att man som konsument kan tänkas bli kräsnare med 

åren och är villig att lägga mer pengar på att få bra produkter.  

H2 visar på tydliga skillnader beroende på ålderskategori och förkastas således icke.  
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Rapport 

Ålder Ursprungsland Priset Varumärket Förpackning Butiken Kvalitetsmärkning Spårbarhet 

15-
39 

Medelvärde 4,30 3,88 3,34 3,22 3,25 3,79 3,82 

N 67 67 67 67 67 67 67 

Std. Av. 1,045 1,066 1,038 1,216 1,020 1,095 1,242 

40-
64 

Medelvärde 4,45 3,61 3,45 3,31 3,68 3,94 4,13 

N 62 62 62 62 62 62 62 

Std. Av. ,761 1,150 1,224 ,951 ,937 ,956 ,983 

65- Medelvärde 4,90 3,60 4,20 3,60 4,00 4,45 4,55 

N 20 20 20 20 20 20 20 

Std. Av. ,308 ,754 ,696 1,142 1,026 ,999 ,686 

Total Medelvärde 4,44 3,73 3,50 3,31 3,53 3,94 4,05 

N 149 149 149 149 149 149 149 

Std. Av. ,881 1,069 1,113 1,102 1,017 1,041 1,099 

 

ANOVA 

  SS Fg. MS F Sig. 

Ursprungsland Mellan grupperna 5,580 2 2,790 3,731 ,026 

Inom grupperna 109,185 146 ,748     

Total 114,765 148       
Priset Mellan grupperna 2,707 2 1,354 1,187 ,308 

Inom grupperna 166,554 146 1,141     

Total 169,262 148       
Varumärket Mellan grupperna 11,589 2 5,795 4,928 ,008 

Inom grupperna 171,659 146 1,176     

Total 183,248 148       
Förpackning Mellan grupperna 2,179 2 1,090 ,896 ,411 

Inom grupperna 177,619 146 1,217     

Total 179,799 148       
Butiken Mellan grupperna 10,879 2 5,440 5,584 ,005 

Inom grupperna 142,235 146 ,974     

Total 153,114 148       
Kvalitetsmärkning Mellan grupperna 6,690 2 3,345 3,176 ,045 

Inom grupperna 153,767 146 1,053     

Total 160,456 148       
Spårbarhet Mellan grupperna 8,903 2 4,451 3,828 ,024 

Inom grupperna 169,768 146 1,163     

Total 178,671 148       

ANOVA 

 Man vet vad man får (varumärke) 

  SS Fg. MS F Sig. 

Mellan grupperna 9,954 2 4,977 5,025 ,008 

Inom grupperna 144,597 146 ,990     

Total 154,550 148       

Tabell 4.11 Anova-test med oberoende variabel ålder 

Tabell 4.9 Anova-test med oberoende variabel ålder 

Tabell 4.10 Jämförelse av medelvärdena för de beroende variablerna utefter åldersgruppering 
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Rapport 

Ålder Djur från annat EU-land men som fötts upp 
efter svensk djurhållningslagstiftning 

Att djuret är uppfött, slaktat, styckat och förpackat i 
Sverige 

15-
39 

Medelvärde 2,75 4,10 
N 67 67 
Std. Av. 1,318 1,046 

40-
64 

Medelvärde 2,06 4,27 
N 62 62 
Std. Av. 1,186 1,148 

65- Medelvärde 1,80 4,75 
N 20 20 
Std. Av. 1,240 ,910 

Total Medelvärde 2,34 4,26 
N 149 149 
Std. Av. 1,303 1,087 

 

4.3. Hypotes 3 

H3. Det finns en skillnad i hur kvinnor och män väljer kött. 

Utifrån tabell 4.15 kan vi se att det finns en signifikant skillnad i hur faktorerna värderas 

när kvinnor och män väljer kött i butiken. Kvalitetsmärkningen är dock den enda som 

visar på denna typ av skillnad och i tabell 4.16 kan vi se att det är kvinnor som 

värdesätter denna faktor högre än männen vid valet av kött. Resterande faktorer 

värdesätts mer lika mellan könen och saknar signifikant skillnad. Eftersom det då finns 

Rapport 

Man vet vad man får (varumärke) 

Ålder Medelvärde N Std. Av. 

15-39 3,6 67 0,97 

40-64 3,81 62 1,069 

65- 4,4 20 0,821 

Total 3,79 149 1,022 

ANOVA 

  SS Fg. MS F Sig. 

Djur från annat EU-land men 
som fötts upp efter svensk 
djurhållningslagstiftning 

Mellan 
grupperna 

21,593 2 10,796 6,865 ,001 

Inom 
grupperna 

229,629 146 1,573     

Total 251,221 148       
Att djuret är uppfött, slaktat, 
styckat och förpackat i Sverige 

Mellan 
grupperna 

6,435 2 3,217 2,790 ,065 

Inom 
grupperna 

168,357 146 1,153     

Total 174,792 148       

Tabell 4.13 Anova-test med oberoende variabel ålder 

Tabell 4.12 Jämförelse av medelvärdena för de beroende variablerna utefter ålder 

Tabell 4.14 Jämförelse av medelvärdena för de beroende variablerna utefter åldersgruppering 
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en viss skillnad i hur värderingen av faktorerna görs så kan vi konstatera att H3 inte 

förkastas.  

ANOVA 

  SS Fg. MS F Sig. 

Ursprungsland Mellan grupperna 1,424 1 1,424 1,847 ,176 

Inom grupperna 113,341 147 ,771     

Total 114,765 148       
Priset Mellan grupperna ,002 1 ,002 ,002 ,966 

Inom grupperna 169,260 147 1,151     

Total 169,262 148       
Varumärket Mellan grupperna 1,839 1 1,839 1,490 ,224 

Inom grupperna 181,410 147 1,234     

Total 183,248 148       
Förpackning Mellan grupperna ,357 1 ,357 ,293 ,589 

Inom grupperna 179,441 147 1,221     

Total 179,799 148       
Butiken Mellan grupperna ,028 1 ,028 ,026 ,871 

Inom grupperna 153,087 147 1,041     

Total 153,114 148       
Kvalitetsmärkning Mellan grupperna 5,341 1 5,341 5,062 ,026 

Inom grupperna 155,115 147 1,055     

Total 160,456 148       
Spårbarhet Mellan grupperna ,262 1 ,262 ,215 ,643 

Inom grupperna 178,410 147 1,214     

Total 178,671 148       

 

Rapport 

Könstillhörighet Ursprungsland Priset Varumärket Förpackning Butiken Kvalitetsmärkning Spårbarhet 

Man Medelvärde 4,33 3,73 3,38 3,36 3,55 3,73 4,00 
N 66 66 66 66 66 66 66 
Std. Av. ,982 1,075 1,147 1,104 1,112 1,060 1,052 

Kvinna Medelvärde 4,53 3,73 3,60 3,27 3,52 4,11 4,08 
N 83 83 83 83 83 83 83 
Std. Av. ,786 1,072 1,081 1,105 ,942 1,000 1,139 

Total Medelvärde 4,44 3,73 3,50 3,31 3,53 3,94 4,05 
N 149 149 149 149 149 149 149 
Std. Av. ,881 1,069 1,113 1,102 1,017 1,041 1,099 

 

 

4.5. Hypotes 4 

H4. När större vikt läggs vid pris ökar intresset för informationen på 

etiketten.  

Grupperingen som använts är huruvida man anser att priset är viktigt när konsumenten 

väljer fläsk- och nötkött, från detta fick vi tre grupperingar, de som tycker det är av 

mindre vikt (20 personer), de som ställer sig neutrala (41 personer) samt de som tycker 

priset är av vikt (88 personer). Som vi kan utläsa från tabell 4.17 ser vi att det finns 

signifikanta skillnader i hur informationen på etiketten värderas beroende på hur 

konsumenten ställt sig till prisfrågan. Den största skillnaden ser vi på uppgiften kring 

pris på etiketten, inte förvånande så anser de som tycker att priset är av mindre vikt även 

att informationen om den på etiketten som mindre viktig i förhållande till de andra 

Tabell 4.15 Anova-test med oberoende variabel kön 

Tabell 4.16 Jämförelse av medelvärdena för de beroende variablerna utefter könsgruppering 
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grupperingarna. Vi kan även se att de som tycker att priset är viktigt också värderar 

recept-, pris- och viktuppgifter mer än de andra grupperna. Vi kan se att tre av 

uppgifterna på etiketten alltså blir av större intresse när priset anses viktigt och således 

förkastas inte H4. Det ser ut som att det finns en dragning åt att flertalet 

informationsuppgifter skulle kunna vara av vikt men det är för små skillnader för att 

kunna uttala sig om detta statistiskt.   

ANOVA 

  SS Fg. MS F Sig. 

Produktbeskrivning Mellan grupperna ,128 2 ,064 ,108 ,898 

Inom grupperna 86,637 146 ,593     

Total 86,765 148       
Recept (eller 
tillagningsanvisningar) 

Mellan grupperna 14,745 2 7,373 5,189 ,007 

Inom grupperna 207,456 146 1,421     

Total 222,201 148       
Pris Mellan grupperna 15,107 2 7,554 10,796 ,000 

Inom grupperna 102,155 146 ,700     

Total 117,262 148       
Vikt Mellan grupperna 5,367 2 2,683 4,820 ,009 

Inom grupperna 81,278 146 ,557     

Total 86,644 148       
Ursprungsland Mellan grupperna 1,429 2 ,714 1,735 ,180 

Inom grupperna 60,115 146 ,412     

Total 61,544 148       
Kvalitetsmärkningar Mellan grupperna 2,263 2 1,132 1,505 ,225 

Inom grupperna 109,763 146 ,752     

Total 112,027 148       

 

Rapport 

Hur viktigt är priset 
vid valet av fläsk-
och nötkött? 

Produktbeskrivning Recept (eller 
tillagningsanvisningar) 

Pris Vikt Ursprungsland Kvalitetsmärkningar 

Priset 
är av 
mindre 
vikt 

Medelvärde 4,55 1,80 3,70 4,30 4,90 4,55 
N 20 20 20 20 20 20 
Std. Av. ,686 ,951 1,302 ,865 ,308 ,686 

Neutral Medelvärde 4,51 2,61 4,00 4,17 4,59 4,56 
N 41 41 41 41 41 41 
Std. Av. ,898 1,046 ,837 ,803 ,706 ,709 

Priset 
är 
viktigt 

Medelvärde 4,58 2,75 4,52 4,59 4,64 4,31 
N 88 88 88 88 88 88 
Std. Av. ,723 1,298 ,694 ,689 ,664 ,963 

Total Medelvärde 4,56 2,58 4,27 4,44 4,66 4,41 
N 149 149 149 149 149 149 
Std. Av. ,766 1,225 ,890 ,765 ,645 ,870 

 

4.6. Hypotes 5 

H5. Hur man väljer köttprodukt påverkas av huruvida köpet görs på impuls 

eller inte. 

Grupperingen som vi utfört är efter om respondenten brukar handla på impuls eller ej 

och svarsalternativen har legat på en femgradig skala, vilket ger oss en gruppering om 

fem grupper, se tabell 4.19. 

Tabell 4.17 Anova-test med oberoende variabel prisviktighet 

Tabell 4.18 Jämförelse av medelvärdena för de beroende variablerna utefter gruppering av prisviktighet 
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Som vi kan se i tabell 4.19 så visar ursprungsland, kvalitetsmärkning samt priset på en 

betydande signifikans. Resterande faktorer finner vi dock ej några signifikanta 

skillnader på. Tabell 4.20 tydliggör att priset spelar en allt större roll för köp av kött om 

det görs på impuls. Vi kan också se att denna typ av konsument värdesätter 

ursprungsland samt kvalitetsmärkning i lägre grad än en konsument som inte gör köpet 

på impuls. Som konstaterat finner vi signifikans i tre av sju faktorer således så förkastas 

ej hypotes H5. 

            ANOVA     

    SS Fg. MS F Sig. 

Ursprungsland Mellan grupperna 12,233 4 3,058 4,295 ,003 

  Inom grupperna 102,532 144 ,712     

  Total 114,765 148       
Priset Mellan grupperna 12,439 4 3,110 2,855 ,026 

  Inom grupperna 156,823 144 1,089     

  Total 169,262 148       
Varumärket Mellan grupperna 2,418 4 ,604 ,481 ,749 

  Inom grupperna 180,831 144 1,256     

  Total 183,248 148       
Förpackning Mellan grupperna 8,923 4 2,231 1,880 ,117 

  Inom grupperna 170,875 144 1,187     

  Total 179,799 148       
Butiken Mellan grupperna 5,242 4 1,311 1,276 ,282 

  Inom grupperna 147,872 144 1,027     

  Total 153,114 148       
Kvalitetsmärkning Mellan grupperna 12,056 4 3,014 2,925 ,023 

  Inom grupperna 148,400 144 1,031     

  Total 160,456 148       
Spårbarhet Mellan grupperna 8,829 4 2,207 1,871 ,119 

  Inom grupperna 169,842 144 1,179     

  Total 178,671 148       

 

Rapport 

Köpet görs på impuls Ursprungsland Priset Varumärket Förpackning Butiken Kvalitetsmärkning Spårbarhet 

Instämmer 
inte alls 

Medelvärde 4,75 3,35 3,56 3,06 3,65 4,33 4,25 

N 52 52 52 52 52 52 52 

Std. Av. ,590 1,341 1,364 1,274 1,219 1,098 1,266 

2 Medelvärde 4,53 3,86 3,67 3,56 3,67 3,75 4,14 

N 36 36 36 36 36 36 36 

Std. Av. ,736 ,867 1,014 ,877 ,828 ,906 ,867 

3 Medelvärde 4,24 3,97 3,34 3,55 3,32 3,71 3,95 

N 38 38 38 38 38 38 38 

Std. Av. ,971 ,822 ,966 ,921 ,873 ,898 ,733 

4 Medelvärde 3,94 3,94 3,41 3,12 3,24 3,76 3,76 

N 17 17 17 17 17 17 17 

Std. Av. 1,197 ,748 ,618 1,269 1,033 1,091 1,300 

Instämmer 
helt 

Medelvärde 4,00 4,17 3,33 3,00 3,83 3,67 3,17 

N 6 6 6 6 6 6 6 

Std. Av. 1,265 ,983 1,366 ,894 ,753 1,366 1,722 

Total Medelvärde 4,44 3,73 3,50 3,31 3,53 3,94 4,05 

N 149 149 149 149 149 149 149 

Std. Av. ,881 1,069 1,113 1,102 1,017 1,041 1,099 

 

Tabell 4.19 Anova-test med oberoende variabel impulsköp 

Tabell 4.20 Jämförelse av medelvärdena för de beroende variablerna utefter impulsgruppering 
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4.7. Sammanfattning 

I nedanstående tabell pressenterar vi en sammanställning över huruvida hypoteserna 

förkastas eller icke förkastas. Som vi kan se förkastas H1a samt H1b medan resterande 

hypoteser inte förkastades. 

 

H1a. Hushållets form påverkar hur valet av kött görs. 

 
Förkastas 

H1b. Spårbarheten av köttprodukter påverkar valet av kött olika beroende på 

hushållsform. 

 

Förkastas 

H1c. Det finns en skillnad i hur butikens situationsfaktorer värderas beroende på 

hushållsform. 

 

Förkastas ej 

H2. Hur man väljer köttprodukt påverkas av konsumentens ålder. Förkastas ej 

H3. Det finns en skillnad i hur kvinnor och män väljer kött. 

 
Förkastas ej 

H4. När större vikt läggs vid pris ökar intresset för informationen på etiketten.  

 
Förkastas ej 

H5. Hur man väljer köttprodukt påverkas av huruvida köpet görs på impuls eller 

inte. 
Förkastas ej 

 

  

Tabell 4.21 Sammanfattning av resultaten från hypotesprövningen 
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5. ANALYS 
Under detta kapitel börjar vi med att analysera vår beskrivande statistik för att sedan 

gå vidare med analys av det framkomna resultatet för våra hypoteser. Vi avslutar 

kapitlet med att presentera en grafiskt sammanfattande modell över resultatet för våra 

hypoteser. 

När vi tittade på samtliga undersökta faktorer för hela urvalet så fann vi att 

ursprungslandet var den faktor som genererade högst medelvärde och att förpackningen 

var den faktor som fick lägst. Vi förvånades över att förpackningen fick ett så pass lågt 

värde då det var något som vi ansåg skulle kunna ha en högre grad av påverkan än vad 

det framkomna resultatet påvisade. En förklaring till detta skulle kunna vara att det 

råder en förvirring kring hur de olika förpackningarna faktiskt påverkar köttkvalitén. 

Dock fann vi även att detta är något som individen skulle vilja veta mera kring. En 

faktor som teoretiskt sett borde fått ett högre medelvärde är varumärket då vi enligt 

Bengtsson och Östberg (2008) lever i en konsumtionskultur. Vi kan konstatera att 

köttvarumärken inte verkar ha samma ställning som varumärken för andra varugrupper.  

I den rapport som BEUC (2013) presenterade så framkom det att 83 procent av 

svenskarna är intresserade av att veta ursprunget på sina köttprodukter. Procenten som 

vi fick fram i denna undersökning var att 75, 2 procent av deltagarna vill veta nöt- och 

fläskköttets ursprung innan ett köpbeslut tas. Skillnaden kan bero på att vi endast titta på 

två köttkategorier. Dock framgår det inte vilka olika köttslag som BEUC (2013) mätt, vi 

kan tänka oss att de även inkluderat fjäderfä och lamm vilket vi inte har gjort i vår 

studie. Vi tror att vi kan ha genererat en något lägre procent på grund av att vi fått med 

många unga personer i urvalet vilket enligt våra resultat inte är lika intresserade av att 

veta ursprunget jämfört med dem äldre. Gentemot tidigare forskning av Aaslyng et al. 

(2010) där de fann att svenska konsumenter föredrog skin-pack så fick vi ett helt 

annorlunda utfall där konsumenten föredrog trågförpackningen istället. Detta beror 

troligtvis på de båda undersökningarnas uppbyggnad där vi inte har utbildat 

konsumenten i hur förpackningarna påverkar köttet.  

5.1. Hypotes 1a   

Hushållets form påverkar hur valet av kött görs. 

Som vi fann saknades det signifikanta skillnader i hur våra framtagna faktorer 

värderades vid köp av kött beroende på om hushållet hade barn eller inte. Vi hade 
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antagit att det skulle finnas någon form av skillnad eftersom hushåll med barn skulle 

vara mer benägna att kontrollera faktorerna noggrannare eftersom det skulle utgöra en 

sorts säkerhet att göra så. Istället kunde vi se att ursprungsland, spårbarhet och 

kvalitetsmärkningar var de faktorer som bedömdes som viktigast för båda dessa 

hushållsgrupperingar när det handlar om att köpa kött. Det skulle kunna ses som en 

bekräftelse på det Choe et al. (2008) menar att konsumtion av kött är något som är 

omgärdat av osäkerhet. De menar vidare att spårbarheten och ursprung minskar denna 

osäkerhet. Även om Grunert (2005) menar att det är svårt att avgöra om 

kvalitetsmärkningar har en effekt på konsumenten, så anser vi att våra resultat pekar på 

att även märkningar som dessa kan ha en betryggande effekt vid valet av kött. Själva 

tanken med en kvalitetsmärkning ser vi som att idén är att konsumenten skall känna 

säkerhet kring köttprodukten och veta vad de kan förvänta sig.  

5.2. Hypotes 1b 

Spårbarheten av köttprodukter påverkar valet av kött olika beroende på 

hushållsform. 

Inte heller denna hypotes uppvisade några resultat som gick att statistiskt säkerställa. En 

anledning till att skillnaderna blev så små kan vara att båda grupperingarna redan i 

föregående hypotes värdesatte spårning och ursprung som väldigt viktigt. Vi hade dock 

trots allt förväntat oss att hushållen med barn hade varit mer noggranna med vilken 

spårningsinformation som fanns tillgänglig på produkten innan köp. Återigen för att vi 

hade en tanke om att denna grupp eventuellt skulle vara mer osäkra i sina köp av kött 

och spårning var ett sätt att minska den enligt Choe et al. (2008). Resultaten visar dock 

att båda grupperingarna värdesatte spårningsnivåerna likvärdigt och ursprungsland var 

en nivå som kändes allra viktigast. Enligt BEUC (2013) vill ändå 61 procent av 

svenskarna veta varifrån deras livsmedel kommer och 83 procent vill veta ursprunget på 

kött, detta kan vara en andledning till att det blir så lika även i denna fråga, oavsett om 

hushållet har barn eller inte.  

5.3. Hypotes 1c 

Det finns en skillnad i hur butikens situationsfaktorer värderas beroende 

på hushållsform. 
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Som vi såg fanns det signifikanta skillnader i hur hushåll med barn och hushåll utan 

värdesatte de situationsfaktorer som de blir påverkade av under besöket i butiken. 

Hushåll där barn ingår värdesätter samtliga situationsfaktorer, förutom priset som 

situationsfaktor, högre än hushållen utan barn. Detta tror vi kan ha att göra med som vi 

tidigare teoretiserat att det handlar om livsstil och att detta är ett resultat av detta. 

Hushåll med barn värdesätter situationsfaktorer i butiken såsom att den skall vara 

trevlig, fräsch, inge förtroende, ge bra produktinformation och ha trevlig butikspersonal. 

Vi tolkar detta som att det kan handla om en viss skyddsfaktor att butiken får bli garant 

för att produkten är säker genom påverkan med servicelandskapet.  

Som Grönroos (2008) påpekar finns det olika dimensioner av hur en individ upplever 

kvalitet, en av dessa är hur processen i servicelandskapet sker för att erhålla produkten. 

För hushållen med barn kan vi alltså ana att de är mer måna om hur denna process går 

till. Bitner (1992) menade också att skyltning, symboler och utsmyckningar var viktiga 

att på ett tydligt sätt kommunicera till kunderna. Vi kan se att för hushållen med barn så 

uppskattas bra och tydlig produktinformation varför det kan vara något som butikerna 

bör tänka på när det handlar om köttprodukter. Som Bitner (1992) menar bidrar 

personalen till upplevelsen och vi kan även se i våra resultat att hushåll med barn verkar 

värdesätta detta mer än hushållen utan. 

Dessa situationsfaktorer är dock högst subjektiva, vad en person bedömer som trevligt 

bemötande är inte nödvändigtvis samma för näste varför dessa resultat skulle behöva 

undersökas ytterligare om man ämnar besvara exakt vad i butikerna som kan locka 

barnfamiljen att köpa sitt kött just där. Att butiken känns fräsch var den av 

situationsfaktorerna som fick allra högst medelvärde (4,74 av 5) av alla faktorer. Det är 

inte förvånande då det handlar om köttprodukter och livsmedel som är avsett för 

förtäring.  

5.4. Hypotes 2 

Hur man väljer köttprodukt påverkas av konsumentens ålder. 

Som vi tidigare konstaterat förkastas inte H2 eftersom det finns signifikanta skillnader, 

detta beroende på vilken ålderskategori individen tillhör. Våra data visar att den äldre 

generationen jämfört med den yngre är mer fokuserad på faktorerna ursprungsland, 

varumärken, förpackning, situationsfaktorer, kvalitetsmärkning samt spårbarheten. Som 
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tidigare påvisats kan denna skillnad till viss del förklaras genom egna data där vi kan se 

att den äldre generationen anser att varumärket står som en garanti för att ”man vet vad 

man får”, den upplevda kvaliten. Varumärken kan i många fall ha den rollen enligt 

Salzer-Mörling (2010), en identifikation som representerar företagets och märkets 

identitet. Varför det inte blev samma utslag för den yngre generationen kan möjligen ha 

att göra med att yngre tenderarar att vara mer flyktiga i sina relationer till varumärken 

och inte alls är intresserad av att ta varumärket som en garanti för något. Detta trots att 

det är en konsumtionskultur som vi lever i som Bengtsson och Östeberg (2011) menade. 

Kanske kan det ha att göra med att det handlar om en produkt som kött vilket inte står 

som en statusprodukt på samma sätt som till exempel en mobiltelefon.  

Vi kunde som tidigare nämnt även se att den äldre gruppen värdesätter 

kvalitetsmärkningen högre än den yngsta gruppen. Vi kunde också se att den äldre 

konsumentgruppen hade mer kunskap om kvalitetsmärkningen ”svenskt kött” och dess 

innebörd än de andra två konsumentgrupperna, även om skillnaden är liten så är den 

statistiskt säkerställd. Som Grunert (2005) påpekar ger kvalitetsmärkning inget 

mervärde i beslutsprocessen om inte konsumenten har kännedom om vad märkningen 

står för. Efter denna logik så är det inte förvånande att den yngre konsumenten, 

omedveten om kvalitetsmärkningens betydelse, inte heller tar med dessa i samma grad i 

värderingen av vilket kött som skall köpas. Åldern verkar också påverka hur man ser på 

faktorn priset, den anses mindre viktig av den äldre gruppen och viktigare av den yngre 

dock är denna skillnad ej statistiskt säkerställd.  

Vad den bakomliggande orsaken till dessa skillnader skulle kunna vara är det svårt att 

sia om. Det skulle kunna vara så att man dels hunnit bli kräsnare med åren och villig att 

lägga mer tid på att få bra kvalitet på sina köttprodukter. En mer erfaren konsument som 

är mer medveten om vad denne vill ha och vet vilka faktorer som är av värde för att 

säkerställa den eftersökta kvaliteten. En mer erfaren konsument är kanske också mer 

benägen att produkten skall passa in i dennes liv, Hansen (2010) menar att detta är vad 

livsstil handlar om, att passa in produkter i livet. Om konsumenten redan är mer 

medveten om vem denne är så är det kanske också naturligt att detta 

inpassningsbeteende yttrar sig även på produkter som är av mer rutinköpskaraktär som 

kött ändå är. Samtidigt menade Choe et al. (2008) att spårbarhet och 

ursprungsinformation skulle kunna sänka osäkerheten kring köttprodukter. Eftersom 

den äldre generationen också värdesätter dessa två faktorer högre än de andra grupperna 
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så kan det också tyda på att denna generation är mer misstänksam och osäker på vad 

som faktiskt finns i förpackningen. Ytterligare en anledning för denne generations 

intresse av varumärket vid köttkonsumtion.  

5.5. Hypotes 3 

Det finns en skillnad i hur kvinnor och män väljer kött. 

Som vi kunde se i föregående kapitel så fanns det en statistisk skillnad i hur kvinnor och 

män väljer köttprodukt, även om denna skillnad endast låg i hur dessa konsumenter 

värdesatte kvalitetsmärkningen när de skulle till att utvärdera alternativen. Detta fann vi 

ändock som något förvånande att det endast var i denna faktor som uppstod en skillnad 

eftersom teori ändå pekat på att det skulle finnas en skillnad. BEUC (2013) visade på att 

kvinnor i högre grad var intresserade av att veta ursprunget på livsmedel jämfört med 

män. Utefter våra resultat värdesätter kvinnor och män köttproduktens ursprung 

likvärdigt vilket skulle kunna bero på att det är ett livsmedel som det finns en större 

upplevd risk med.  Eftersom Underhill (200) menar på att kvinnor tillgodogör sig mer 

information än män innan de fattar ett köpbeslut hade vi antagit att skillnaderna skulle 

bli större. Kvinnorna menade Underhill (2009) även spenderade mer tid i butiken vilket 

vi också trodde skulle bidragit till att de eventuellt hade större värderingar vid 

exempelvis förpackningen efter att ha klämt och känt än vad männen hade. Särskilt 

eftersom Hultén et al. (2011) menade på att kvinnor i högre grad utnyttjade sitt taktila 

sinne i sina bedömningar. 

 

Samtidigt menar Underhill (2009) att män gärna tillförskaffar sig information i tryckt 

form varför det kanske kan förklaras med att männen uppskattar förpackningen därför 

att det är den källa de använder för informationsinskaffning för nyttjande i sin 

bedömning. Dock ska det poängteras att för båda könen ligger just förpackningen på 

cirka 3,30 av 5 i viktighetsgrad vid köp av kött. Detta är också lägst för samtliga 

faktorer som kan påverka vid valet, vilket i sig kan verka förvånande. Det skulle dock 

kunna ha att göra med den dåliga kunskap som konsumenterna besitter kring hur de 

olika förpackningarna påverkar köttkvaliteten. För återigen, när en konsument inte 

förstår vad något står för eller fördelen med något kommer det inte att skapa mervärde 

och tas med i beslutsprocessen. 
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5.6. Hypotes 4 

När större vikt läggs vid pris ökar intresset för informationen på etiketten. 

Vid den observation som vi utförde då vi var runt på ett flertal matbutiker så fann vi en 

variation mellan olika etiketter samt informationen som delgavs på dem. Vissa mer 

specifikt utförliga gentemot andra som endast hade väldigt lite information utskrivet. 

Något som vi anser kan påverka känslan hos konsumenten gällande kvaliteten samt 

säkerheten av köttprodukten. Men som teoretiserats tidigare så kan man minska denna 

osäkerhet genom att öka möjligheten till att spåra köttet (Choe et al. 2008). Detta kan 

som vi ser med fördel skrivas ut på etiketten tydligt så att det lätt framgår för 

konsumenten vart köttet kommer ifrån. Då resultatet för denna hypotes uppvisade 

signifikanta skillnader på tre av totalt sex stycken olika etikettuppgifter så förkastade vi 

således inte denna hypotes. Vi kunde i resultatet konstatera att de individer som hade ett 

större prisfokus var de som satte ett större värde i uppgifterna pris, vikt samt 

tillagningsanvisningar. 

 

Resultatet för medelvärdena på resterande uppgifter kunde vi se att samtliga värderades 

högt på den femgradiga skalan vilket således bidrog till att vi inte genererade några 

signifikanta skillnader på dessa. Detta får som vi ser det resultatet att samtliga grupper 

anser dessa uppgifter som viktiga att presentera på etiketten. Grunert (2005) beskriver 

just hur informationen på etiketten kan komma att bidra till kundens upplevda kvalitet 

av produkten. Han menar att detta kan göras genom att presentera ursprungsmärkning 

på etiketten något som även Venter et al. (2010) menar kan bidra till en viss känsla av 

säkerhet för konsumenten. Detta kan som vi ser det vara en förklaring till att dessa 

uppgifter värderades så lika mellan grupperna. 

 

Som Levy och Weitz (2009) pekar på så påverkas den priskänslige kunden i högre 

utsträckning av prishöjningar än de som är mindre priskänsliga. Detta kan vara en 

anledning till att vikten uppvisar en signifikant skillnad för de som är mera 

prismedvetna. Vi kan tänka oss att denna kategori i högre utsträckning är ute efter att få 

så mycket som möjligt för så lite som möjligt. Vilket får som följd att även priset 

uppvisar en betydande skillnad. Som Zeithamel (1998) även poängterade ”värde för 

pengarna” vilket handlar om den upplevda kvalitén för pengarna tror vi bland annat kan 

ha att göra med att tillagningsanvisningar ansågs viktigare. En priskänslig kund kan vi 



 
 

61 
  

tänka oss tycker att detta kan vara en service som gör att man känner att man får det där 

lilla extra. 

5.7. Hypotes 5 

Hur man väljer köttprodukt påverkas av huruvida köpet görs på impuls 

eller inte. 

Denna hypotes förkastades ej då vi fann signifikanta skillnader i tre av totalt sju 

faktorer, priset, ursprungslandet samt kvalitetsmärkning. Alltså finns det en skillnad i 

hur valet av köttprodukt tas av individen beroende på om det är ett planerat eller 

oplanerat inköp. Resultatet visar att intresset hos urvalet tenderar att minska för 

ursprungsland och kvalitetsmärkning om köpet görs på impuls. Vi fann även att priset 

kom att få en allt större betydelse hos kunden vid denna typ av köp. Grunert (2005) 

menade att det normalt sett finns andra faktorer än pris som är viktigare när livsmedel 

skall inhandlas, vi kan dock se att detta inte stämmer när det blir fråga om ett 

impulsköp.  Nordfält (2007) menar att merparten av köpbesluten i butik görs på impuls, 

varför det kan bli av yttersta vikt att ta impulshandlandet på allvar när det handlar om 

köttprodukter.  Hultén et al. (2011) menar att synen är ett av de kraftfullaste sinnena och 

har förmåga att upptäcka förändringar i omgivningen dessutom fattas fyra av fem beslut 

till följd av synintryck. Vi ser att vid impulsköp kan synen tänkas bli ännu viktigare för 

individen i dennes beslutsprocess, eftersom att det är genom denna som exempelvis 

extrapriser förmedlas genom skyltning. Genom marknadskommunikation som är 

färgstark kan det tänkas att intresset hos impulskonsumenten kan påkallas för att skapa 

en köpsituation.   

Ursprungsland är den faktor som blev minst relevant vid beslutsprocessen och 

kvalitetsmärkningen ligger tätt intill vid denna typ av köp. Detta tror vi kan bero på att 

om köpet görs utefter en redan färdigställd inköpslista så har beslutsprocessen startat 

mycket tidigare än när beslut tas på plats. Den beslutsprocess som enligt Solomon et al. 

(2010), Levy & Weitz (2009) och Peter & Olson (1994) beskriver, som har en 

utgångspunkt i en problemrekognosering och därefter informationsletande och en rad 

andra steg som skall vara uppfyllda innan ett beslut kan tas om val av produkt. Utefter 

våra resultat ser vi även tecken på den kritik som Nordfält (2007) tar upp om att 

konsumenten skulle gå igenom samtliga steg innan ett beslut tas. Han menar att det 

alltid finns ett behovsgap, det gäller bara för butiker och marknadsförare att ta till sig 

detta och på olika sätt erinra konsumenten om detta behovsgap för att påkalla deras 
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uppmärksamhet. Något som vi ser att de kan göra genom att erbjuda ett rabatterat pris 

eller specialerbjudande i butiken. Vilket då kan få som konsekvens att konsumenten i 

högre grad kan tänkas göra inköp av kött på impuls. Detta kan då som vi ser det få 

konsekvensen att andra faktorer då inte värderas lika högt. 

Resultatet pekade även på som tidigare nämnt en betydande signifikans vad gällande 

ursprungsland och kvalitetsmärkning. Detta kan som vi ser det vara ett reslutat av att 

svenska konsumenter som BEUC (2013) menar värderar vetskapen om vilket ursprung 

som produkten har men att det råder en stor misstänksamhet mot att informationen som 

ges är korrekt. Som sagt om konsumenten ändå upplever denna information som osäker 

att exempelvis kvalitetsmärkning inte går att lite på fullt ut så anser vi att det kan vara 

en orsak till att priset kan komma att få en mer framträdande roll för beslutet. 
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6. SLUTSATS 

Under detta kapitel diskuteras problemfrågan som vi ämnade besvara i arbetet. 

Slutligen så ges teoretiska och praktiska implikationer samt förslag till vidare 

forskning. 

6.1. Problemformulering 
Den problemformulering som sattes upp för uppsatsen och ämnades besvaras är enligt 

följande: 

I vilken utsträckning är ursprungsland, pris, varumärket, förpackning, situationsfaktorer, 

kvalitetsmärkning och spårbarhet avgörande vid konsumenters köp av kött i butik? I 

nedanstående tabell visar vi en sammanfattning av resultaten från hypotesprövningen. 

H1a. Hushållets form påverkar hur valet av kött görs. 

 

Förkastas 

H1b. Spårbarheten av köttprodukter påverkar valet av kött olika 

beroende på hushållsform. 

 

Förkastas 

H1c. Det finns en skillnad i hur butikens situationsfaktorer värderas 

beroende på hushållsform. 

 

Förkastas ej 

H2. Hur man väljer köttprodukt påverkas av konsumentens ålder. Förkastas ej 

H3. Det finns en skillnad i hur kvinnor och män väljer kött. 

 

Förkastas ej 

H4. När större vikt läggs vid pris ökar intresset för informationen på 

etiketten.  

 

Förkastas ej 

H5. Hur man väljer köttprodukt påverkas av huruvida köpet görs på 

impuls eller inte. 

Förkastas ej 

 

Vi har utefter vår undersökning kunnat konstatera att de faktorer, ursprungsland, pris, 

varumärket, förpackning, situationsfaktorer, kvalitetsmärkning och spårbarhet som vi 

kom fram till skulle kunna påverka vid köp av kött faktiskt är sådana som tas med i 

beslutsprocessen. Vi fann även att det finns statistiskt säkerställda skillnader i hur 

värderingen av dessa faktorer blir beroende på konsumentens ålder och kön och om 

köpet görs på impuls eller inte. Efter ytterligare analyser av just åldern som oberoende 

variabel fann vi att äldre konsumenter är mer säkra på vad som krävs för att 

köttprodukten skall få en viss kvalitetsmärkning. Överlag kunde vi också se att 

konsumenter har liten kunskap om hur förpackningen påverkar köttet och 

Tabell 6.1 Sammanfattning av resultaten från hypotesprövningen 
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mörningsprocessen, därav anser vi att branschen och producenterna därmed bör försöka 

förmedla denna kunskap om de vill att dessa faktorer skall skapa mervärde för fler 

konsumenter. Särskilt eftersom det överlag var så att förpackningen var vad 

konsumenten värdesatte lägst och vet man inte fördelarna med något är det också svårt 

att ta det i beaktande för bedömning. Som vi ser kan det finnas en idé i att arbeta med 

förpackningen då kött också går att se som en rutinprodukt och dessa ofta får lita till sin 

förpackning för att sälja sitt budskap.  

Vi kunde utifrån våra data se att kvalitetsmärkning, ursprung och spårbarhet var de tre 

faktorer som värderades högst av samtliga respondenter medan priset som faktor 

hamnar i mitten. Varumärke, situationsfaktorer (butiken) och förpackningen var de tre 

som fick lägst. Den konsumentgrupp som värderade varumärken högre var den äldre 

generationen av konsumenter där den istället blir en av de viktgaste faktorerna. Det var 

enligt oss förvånande att varumärket ser ut att ha sådan liten påverkan vid valet av 

köttprodukter men det kan kanske ha att göra med att det ofta är en rutinprodukt som 

inte kommer låta konsumenten utrycka sin personlighet på samma sätt som en 

statusprodukt skulle göra. Andra andledningar till detta utslag skulle kunna vara att 

varumärkena inte står ut särskilt mycket och i vår mening saknar personlighet, 

undantaget Scan där varumärket ändå kan ses förmedla sina företagsvärden ut till 

kunden.  

Även om det inte fanns skillnader i hur hushåll med barn och hushåll utan barn 

värderade dessa faktorer så fann vi en skillnad i hur dessa två grupper värderade 

situationsfaktorerna i butiken, där hushållen med barn värdesatte dessa individuella 

situationsfaktorer högre. Detta fynd blir delvis motsägelsefullt eftersom det inte blev 

någon statistisk skillnad i denna faktor när samtliga faktorer jämfördes. Anledningen till 

detta skulle kanske vara att när samtliga faktorer jämfördes och poängsattes så tycker 

båda grupper att det finns andra faktorer som är viktigare.  

Vid impulsköp såg vi dessutom hur värderingen av samtliga faktorer ställs om helt, 

priset går här upp som den dominanta faktorn vid valet medan faktorer som annars varit 

viktiga vid beslutet som ursprungsland och kvalitetsmärkning får en minskad betydelse. 

Vi valde även att undersöka hur priset påverkade intresset för informationen på 

etiketten. Då många av de undersökta faktorerna är sådana som konsumenten oftast 

finner på etiketten som också sitter på förpackningen. Här kunde vi se att det faktiskt 
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var så att viss etikettinformation värderades högre än när konsumenten tyckte att priset 

var oviktigt. Bland annat var de konsumenter som tyckte priset var viktigt mer positivt 

inställda till att det skulle finnas tillagningsanvisningar eller recept på etiketten.  

Slutligen fann vi att det inte förelåg några större skillnader i hur män och kvinnor 

värderade våra faktorer när de valde kött. Något som teorin föranlett oss att tro, vi fann 

endast skillnad i hur värderingen av kvalitetmärkningen gjordes men varför denna 

skillnad finns kan vi inte besvara. Gissningsvis kan det handla om att det finns en 

emotionell skillnad i förhållandet till diverese märkningar och vad de står för 

exempelvis Krav och djurhållning.  

6.2. Teoretiska och praktiska implikationer 

Våra fynd visar på att de faktorer som vi undersökt används och bedöms när 

konsumenten skall välja kött, vissa mer än andra, och stärker en del av den befintliga 

teorin på området. Konsumtionssamhället är föränderlig och konsumenterna påverkas 

från många håll. Vi fann att varumärken, som trots att de är viktiga inom andra 

sammanhang, har en bit att gå innan de kommer ha en liknande ställning på 

köttmarknaden, om det någonsin kommer bli så. Pris kunde vi se att precis som Grunert 

(2005) menade så finns det andra faktorer som är viktigare vid köp av livsmedel, detta 

stämde i de flesta fall förutom när köttköpet gjordes på impuls. Ursprung och spårning 

fick vi fram som två av de viktigaste faktorerna, Choe et al. (2008) menade att det var 

två faktorer som värdesattes högt av konsumenter. Dock gav vår studie aldrig något svar 

på om konsumenten också var villig att betala mer för produkten till följd av dessa båda 

faktorer som föreslogs av Choe et al. (2008). Grunert (2005) ställde sig tveksam till om 

kvalitetsmärkningar verkligen tillförde ett mervärde för konsumenten, våra resultat ger 

en fingervisning om att det faktiskt verkar vara så, även om vi räknar med en viss del 

prestigebias infunnit sig när konsumenten deltagit i vår undersökning.  

Det finns dock ett behov av ytterligare forskning för att kunna möjliggöra en 

generalisering om faktorernas påverkan. Detta för att producenter och detaljister på ett 

bra sätt ska kunna möta konsumenten och facilitera dennes val av kött i butiken. 

Eftersom vi såg att många föredrog trågförpackningen skulle vi föreslå att 

producenterna började använda sig av skin-pack i större utsträckning. Detta eftersom 

den liknar tråget men har alla fördelar som fås av att köttet blir vakuumpackat, bland 

annat så avstannar inte mörningsprocessen. Samtidigt bör man informera konsumenten 
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om vad som händer när köttet är förpackat på det sättet, eftersom många i vår studie 

sade sig vara ovetandes om hur de olika förpackningstyperna påverkade köttet.    

Våra resultat visar som sagt på att faktorerna används i varierande grad när konsumeten 

väljer köttprodukt och vi ser det som att det finns förutsättningar för att utveckla 

försäljningsstrategier som kommer främja konsumentens bedömning av köttprodukten. 

Våra resultat visar dessvärre inte exakt hur detta skall göras men vi tror att framtida 

forskning kan svara på detta.  

6.3. Vidare forskning 

Vi har i denna uppsats sett att våra deduktivt framtagna faktorer påverkar vid valet av 

kött men det finns behov av vidare forskning. Bland annat så finns det garanterat fler 

faktorer som kan visa sig vara viktiga som inte har behandlats i denna uppsats. Vi vill 

också uppmana till att testa våra hypoteser på en större slumpmässigt utvald population 

för att kunna få mer generaliserbara resultat. Vi vet heller inte exakt varför faktorerna 

värderas som de gör och vidare forskning där detta besvaras hade varit av intresse 

exempelvis kunde vi inte själva helt besvara varför den äldre generationen värderar 

varumärket så mycket högre än den yngre när det kom till köttvarumärken. Slutligen 

hade vi tyckt det varit intressanta att se en studie kring hur mycket konsumeten är 

beredd att betala för att få de faktorer som de värderade högst i vår studie, 

kvalitetsmärkning, ursprung och spårbarhet, uppfyllda. Detta för att ta reda på vid 

vilken nivå som konsumentens intresse för dessa faktorer avtar eller minskas.   
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Bilaga B1 Enkätmall 

Konsumentundersökning kring köttval i butiken 

Konsumtionen av kött har ökat med 81 procent sedan 1990 fram till idag. Det är kanske 

inte förvånande då kött är en av våra viktigaste proteinkällor samt viktigt för intag av 

vitaminer så som exempelvis A och C-vitamin. Som konsument ber vi dig nu svara på 

hur du tänker kring din egen köttkonsumtion, vad påverkar vid ditt val av färskt fläsk- 

och nötkött i butik?  

Undersökningen utförs av studenter vid Detaljhandel & Service 

Managementprogrammet från Linnéuniversitetet och tar cirka tio till femton minuter att 

besvara. Alla svar behandlas konfidentiellt och enligt gällande lagstiftning. Enkät: 

 

Kön: Kodning 1-2 (Dikotom variabel) 

Kvinna=1  

Man=2 

Ålder: Markera det intervall där din ålder ligger inom. 

 

 

 

 

 

 

Född och uppvuxen i Sverige? Kodning 1-3 

Ja, Jag är född och uppvuxen i Sverige=1  

Nej, jag är inte född och uppvuxen i Sverige=2  

Nej, jag är inte född men uppvuxen i Sverige=3 

Bostadsort 

Skriva själva 

Hushållets utseende: kodning 1-5 

Ensamstående utan barn=1 

Ensamstående med barn=2  

sambo/gift utan barn=3 

sambo/gift med barn=4  

övrigt=5 

Hushållets årliga inkomst: i svenska kronor 

- 100 000 

100 001 – 150 000 

150 001 – 200 000 

200 001 – 250 000 

250 001 – 300 000 

300 001 – 350 000 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

 

 

50-54 

55-59 

60-64 

65-69 

70-74 

75-79 

80-84 

85- 
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350 001 -  

Vill ej ange 

Går du/ din familj på någon speciell diet? Kodning 1-5 

GI=1  

LCHF=2 

Tallriksmodellen=3 

Följer ingen speciell diet=4 

Övrigt=5 

Äter du/ din familj fläsk- nötkött? Kodning 1-2 

Ja=1 

Nej= 2 

 

Vilken butik föredrar du/din familj när du köper fläsk- nötkött?  

 

 ICA 

 COOP 

 Citygross 

 Lidl 

 Netto 

 Gårdsbutik 

 Willys 

 Annan butik: skriva själva 

 

Vad är viktigt när du/din familj väljer just den butiken?  

Poängsätt följande faktorer efter hur viktigt varje är för dig vid valet av butik. 

Butiken erbjuder bra pris 

Inte så viktigt  Mycket viktigt 

1 2 3 4 5  

Butiken känns trevlig 

Inte så viktigt  Mycket viktigt 

1 2 3 4 5  

Butiken känns fräsch 

Inte så viktigt  Mycket viktigt 

1 2 3 4 5  

Butiken inger förtroende 

Inte så viktigt  Mycket viktigt 

1 2 3 4 5  

Butiken ger bra produktinformation 

Inte så viktigt  Mycket viktigt 



 
 

73 
  

1 2 3 4 5  

Trevlig butikspersonal 

Inte så viktigt   Mycket viktigt 

1 2 3 4 5  

Varumärken 

Det finns flera varumärken på marknaden förutom butikernas egna. Vilka totalt sett 

känner du till? 

Tänker du på något speciellt varumärke vid köpvalet av fläsk- nötkött?  
Ange så många varumärken du kan komma på, ange ”vet ej” om du inte kommer på 

något. 

Skriva själva 

Vilket varumärke köper du/ din familj? Skriv själva 

Vika av följande köttvarumärken känner du till? 

 

Varför väljer du/ din familj just det varumärket?  

varumärket har ingen betydelse 

Instämmer inte alls  Instämmer helt 

1 2 3 4 5  

Känns tryggt 

Instämmer inte alls  Instämmer helt 

1 2 3 4 5  

Man vet vad man får 

Instämmer inte alls  Instämmer helt 

Allmans 

Charkman 

Citygross 

Coop 

Dalsjöfors kött 

Danish Crown 

Finest meat naturkött 

Fåddman 

Holms 

Höglandskött 

Ica 

 

 
 

Jojjen 

KLS Ugglarps 

Scan 

 

Lidl 

Netto 

Nybergs deli Saltmästarn 

Smålandskött 

Styckmästarn 

Tulip 

Vion 

Willys 
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1 2 3 4 5  

Det står ut från övriga varumärken 

Instämmer inte alls  Instämmer helt 

1 2 3 4 5  

Görs köpet oftast på impuls  

Instämmer inte alls  Instämmer helt 

1 2 3 4 5  

Köpet görs efter inköpslista?  

Instämmer inte alls  Instämmer helt 

1 2 3 4 5  

Förpackningar 

Det finns flera typer av förpackningar alla med olika egenskaper, bland annat kött 

packat i tråg (vanlig förpackning för köttdetaljer och köttfärs), vakuumförpackning 

(vanligt för ox- och fläskfilé) samt skinpack (som liknar det vanliga tråget men där 

köttet ligger under ytterligare en plastfilm under vakuum).  

Vilken förpackningstyp föredrar du/din familj av fläsk- nötköttet?  
 

Packat i tråg (vanlig förpackning för köttdetaljer och köttfärs) 

Vakuumförpackning (vanligt för ox- och fläskfilé)skinpack (ett tråg där köttet ligger 

under en Skinpack (som liknar det vanliga tråget men där köttet ligger under ytterligare 

en plastfilm under vakum) 

Är du medveten om hur förpackningen påverkar köttkvalitén?  
Ja=1 

Nej=2 

Nej, men skulle vilja veta=3 

Nej, jag bryr mig inte=4 

Varför väljer du/din familj helst den förpackningen?  

Känns fräschast 

Instämmer inte alls  Instämmer helt 

1 2 3 4 5  

Köttet möras bäst i förpackningen 

Instämmer inte alls  Instämmer helt 

1 2 3 4 5  

Köttet ser aptitligt ut 

Instämmer inte alls  Instämmer helt 

1 2 3 4 5  

Annan anledning 

Skriva själva 
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Ursprung och spårbarhet 

Tänker du/din familj på ursprungsland när ni köper kött?  
Ja=1 

Nej=2 

Ibland=3 

Endast vid köp av nötkött=4 

Endast vid köp av fläskkött=5 

Tycker du/ din familj att det är viktigt att fläsk- nötköttet går att spåra ner till:  

Land 

Inte så viktigt  Mycket viktigt 

1 2 3 4 5  

Styckningsplats 

Inte så viktigt  Mycket viktigt 

1 2 3 4 5  

Uppfödningsplats 

Inte så viktigt  Mycket viktigt 

1 2 3 4 5  

Individnivå  

Inte så viktigt  Mycket viktigt 

1 2 3 4 5  

Etiketter 

Informationen på etiketten kan skilja sig en hel del åt om man jämför olika märken, i 

detta avsnitt ber vi dig tänka på vilken information som du tycker är viktigt finns med. 

Tänker du på informationen på etiketten vid ditt val av fläsk- nötkött?  
Ja=1 

Nej=2 

Ibland=3 

Vilken information tycker du/din familj är viktig att ha på etiketten? 

Produktbeskrivning 

Inte så viktigt  Mycket viktigt 

1 2 3 4 5  

Recept 

Inte så viktigt  Mycket viktigt 

1 2 3 4 5  
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Pris 

Inte så viktigt  Mycket viktigt 

1 2 3 4 5  

Vikt 

Inte så viktigt  Mycket viktigt 

1 2 3 4 5  

Ursprungsland 

Inte så viktigt  Mycket viktigt 

1 2 3 4 5  

Viken gård som köttet kommer ifrån 

Inte så viktigt  Mycket viktigt 

1 2 3 4 5  

Kvalitetsmärkning (svensktkött, krav märkning) 

Inte så viktigt  Mycket viktigt 

1 2 3 4 5  

Görs köpvalet utefter kvalitetsmärkning (svensktkött, krav märkning)?  
Ja=1 

Nej=2 

Ibland=3 

Påverkar utseendet på etiketten dig/din familj i dit val av fläsk- nötkött?  
Ja=1 

Nej=2 

Ibland=3 

 

Vet du vad följande kvalitetsmärkningar innebär? 

För varje kvalitetsmärke ställs ett antal påståenden om vad märkningen har för kriterier 

för att köttet skall få märkas med dem. Din uppgift är at bedöma om du håller med 

påståendet – att det är ett riktigt kriterium – eller inte.”3” i detta fall innebär att du 

ställer dig neutral i frågan. 

Svenskt kött (Flera kan stämma) En relativt ny märkning vars logotyp är gul och blå 

med texten ”svensktkött” i mitten. Flera svar kan stämma. 

 

Att köttet är producerat i annat land men förpackat i Sverige:  

Instämmer inte alls  Instämmer helt 

1 2 3 4 5  

Att djuret är uppvuxet i EU-land och slaktas och förpackas i Sverige: 
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Instämmer inte alls  Instämmer helt 

1 2 3 4 5  

Djur från annat EU-land men som fötts upp efter svensk djurhållningslagstiftning: 

Instämmer inte alls  Instämmer helt 

1 2 3 4 5  

Att djuret är uppfött, slaktat, styckat och förpackat i Sverige 

Instämmer inte alls  Instämmer helt 

1 2 3 4 5  

 

Krav (Flera kan stämma) En märkning som varit med länge. Flera alternativ kan 

stämma. 

Att köttet kommer från djur som får vara ute och ges utlopp för sina naturliga 

beteenden  

Instämmer inte alls  Instämmer helt 

1 2 3 4 5  

Att köttet kommer från djur som endast ätit foderpellets 

Instämmer inte alls  Instämmer helt 

1 2 3 4 5  

 

Att köttet kommer från gårdar som är ekologiska 

Instämmer inte alls  Instämmer helt 

1 2 3 4 5  

Att köttet kommer från djur som ätit kravmärkt foder 

Instämmer inte alls  Instämmer helt 

1 2 3 4 5  

Att djuret hålls inne för att skyddas mot smittor 

Instämmer inte alls  Instämmer helt 

1 2 3 4 5  

Pris 

Hur viktigt är priset vid valet av fläsk- nötkött produkt?  

Inte så viktigt  Mycket viktigt 
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1 2 3 4 5  

Vilka av följande faktorer är viktiga för dig vid köp av fläsk- och nötkött?  

skala 1-5 1= Inte så viktigt 5= Mycket viktigt 

Ursprungsland 

Inte så viktigt  Mycket viktigt 

1 2 3 4 5  

Förpackning 

Inte så viktigt  Mycket viktigt 

1 2 3 4 5  

Pris 

Inte så viktigt  Mycket viktigt 

1 2 3 4 5  

Varumärket 

Inte så viktigt  Mycket viktigt 

1 2 3 4 5  

Butiken 

Inte så viktigt  Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 

Spårbarhet 

Inte så viktigt  Mycket viktigt 

1 2 3 4 5  

Kvalitetsmärkning 

Inte så viktigt  Mycket viktigt 

1 2 3 4 5  
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