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Abstrakt 
Titel: Ekologiskt eller inte? En studie om vilka värderingar angående ekologiska 

livsmedel som är viktiga för konsumenten  

Kurs/Nivå: 2FE16E/Kandidatuppsats 

Författare: Dahlberg Anna-Maria, Åstemo Krans Jelina, Thorild Sofie 

Handledare: Dan Halvarsson 

Examinator: Åsa Devine 

Nyckelord: Ekologiska livsmedel, värderingar, marknadskommunikation, 

budskap 

Bakgrund: Den ekologiska marknaden i Sverige växer i en rasande takt, mellan 

2012 och 2013 ökade den totala försäljningen av ekologiska varor med 13 

procent. Dock har den ekologiska livsmedelsmarknaden i Sverige endast en andel 

på cirka fyra procent av den totala livsmedelsmarknaden i landet. 

Forskningsresultat har visat att marknadskommunikation spelar en viktig roll när 

det gäller att motivera konsumenten att konsumera ekologiska livsmedel. Det 

anses vidare vara av stor vikt att denna kommunikation fokuserar på rätt 

värderingar när det gäller ekologiska livsmedel för att uppnå bästa möjliga 

respons från konsumenten.  

Syfte: Syftet är att beskriva vilka värderingar hos konsumenten som budskapet i 

marknadskommunikation om ekologiska livsmedel ska fokusera på  

Forskningsfrågor: Vilka värderingar angående ekologiska livsmedel är viktiga 

för konsumenten? Vilka värderingar ska ett budskap om ekologiska livsmedel 

fokusera på för att väcka konsumentens intresse? 

Metod: En tvärsnittsdesign med enkätundersökning som metod för datainsamling 

Slutsats: Budskap om ekologiska livsmedel uppmärksammas idag inte i någon 

större utsträckning. Dock har konsumenten förståelse för vad budskap om 

ekologiska livsmedel vill förmedla. Detta gör att slutsatsen kan dras att budskap 

om ekologiska livsmedel idag inte fokuserar på värderingar som är betydande för 

konsumenten vilket innebär att det uppfattas men inte når fram på ett önskvärt 

sätt. De värderingar som visade sig vara mest betydande för konsumenten 

gällande ekologiska livsmedel var hedonism och säkerhet. Av detta kan slutsatsen 

dras att dessa värderingar är de som ett företag ska fokusera på för att nå fram 

med budskap om ekologiska livsmedel.  
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Abstract 
Title: Organic or not? A study about which values regarding organic food that 

are of importance for the consumer 

Course: 2FE16E 

Level: Bachelor thesis 

Authors: Dahlberg Anna-Maria, Åstemo Krans Jelina, Thorild Sofie 

Tutor: Dan Halvarsson 

Examiner: Åsa Devine 

Keywords: Organic food, values, marketing communication, message 

Background: The Swedish market for organic food is growing at a tremendous 

rate, between year 2012 and 2013, total sales of organic products increased by 13 

percent. However, the organic food market in Sweden only accounts for about 

four percent of the total food market in the country. Research results have shown 

that marketing communication plays an important role in motivating the consumer 

to buy organic food. It is of great importance that the communication focus on the 

right values regarding organic food to achieve the best possible response from the 

consumer. 

Purpose: The purpose is to describe which values the consumer has that the 

message in marketing communication regarding organic food should focus on 

Research questions: What values are important to a consumer regarding organic 

food? What values should a message regarding organic food focus on to be of 

interest for the consumer? 

Methodology: A cross-sectional design with a questionnaire as method for data 

collection 

Conclusion: Today a consumer doesn’t pay significant attention to message about 

organic food. However, the consumer has understanding for what the message 

about organic food wants to communicate. This leads to the conclusion that today, 

a message about organic food doesn’t focus on values that are of importance for 

the consumer. This means that the message is perceived but doesn’t reach the 

consumer in a desirable way. The values that were found to be most significant 

for the consumer regarding organic food were hedonism and security. The 

conclusion of this is that these are values that a company should focus on in their 

message about organic food to reach the consumer. 
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1.	  Introduktion	  

1.1	  Bakgrund 

Marknaden för ekologiska produkter anses i allmänhet vara både etablerad och 

växande, särskilt inom livsmedelssektorn (Hall, 2008; Rex & Baumann, 2007). 

Inom denna sektor har världsmarknaden en årlig tillväxt på cirka tio procent 

(Stolz et al. 2011; van Doorn & Verhoef, 2011). Även den ekologiska marknaden 

i Sverige växer i en rasande takt, mellan 2012 och 2013 ökade den totala 

försäljningen av ekologiska varor med 13 procent (Krav, 2014). Dock har den 

ekologiska livsmedelsmarknaden i Sverige endast en andel på cirka fyra procent 

av den totala livsmedelsmarknaden i landet (Lrf, 2014). Enligt Dreezens et al. 

(2005) och Justin & Jyoti (2012) är ekologiska livsmedel livsmedel som är 

miljömässigt säkra, som har producerats med miljöriktiga metoder och som inte 

innehåller bekämpningsmedel, konstgödsel eller andra kemikaliska tillsatser. 

 

Forskningsresultat av Ankit & Mayur (2013) har visat att 

marknadskommunikation spelar en viktig roll när det gäller att motivera 

konsumenten att konsumera ekologiska livsmedel. Keller (2001) menar att 

marknadskommunikation kan ses som det medel ett företag använder för att väcka 

intresse, informera, övertyga samt påminna konsumenten om företagets produkter 

eller tjänster. Aertsens et al. (2009) menar vidare att det är av stor vikt att 

marknadskommunikation fokuserar på rätt värderingar när det gäller ekologiska 

livsmedel för att uppnå bästa möjliga respons från konsumenten. Värderingar 

förklaras som abstrakta och djupt rotade motiv som guidar, motiverar och 

influerar attityder och beteenden (Bardi & Schwartz, 2003; Dreezens et al. 2005; 

Hauser et al. 2013; Krystallis et al. 2012; Schwartz, 1992; Schwartz & Bilsky, 

1987; Zhou et al. 2013).  
 

Konsumenter anger olika motiv till varför de konsumerar ekologiska livsmedel 

(Bezawanda & Pauwels, 2013). Enligt Kravs marknadsrapport (2014) är det 

avgörande att det smakar gott, att det är hälsosamt samt att priset är rimligt för att 

konsumenten ska välja ekologiska livsmedel. Vidare visar de senaste resultaten att 
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hälsoaspekten numera är mer avgörande än priset på produkten (Krav, 2014). 

Även annan forskning visar att hälsa är en av de främsta anledningarna till att 

välja ekologiskt (Hjelmar, 2011; Shafie & Rennie; 2012; van Doorn & Verhoef, 

2011). Andra studier har visat att miljöhänsyn och djurskyddsfrågor är faktorer 

som får konsumenten att välja ekologiska livsmedel (Bezewada & Pauwels, 

2013). Vidare kan konsumtion av dessa livsmedel enligt Hjelmar (2011) bero på 

tillgänglighet, familjens påverkan, inflytande från massmedia samt politiska och 

etiska ståndpunkter. 

 

1.2	  Problemdiskussion	   

Idag är det många företag som ser stora möjligheter med ekologiska livsmedel då 

försäljning av dessa ständigt ökar (Bezewada & Pauwels, 2013; van Doorn & 

Verhoef, 2011). Relationen mellan konsumenters attityder till ekologiska 

livsmedel och hur de faktiskt konsumerar ekologiskt är dock tvetydig (Paco et al. 

2013; Tobler et al. 2011). Många konsumenter tenderar att ha en positiv 

inställning till ekologiska livsmedel, trots detta konsumerar de sällan ekologiskt 

(Aertsens et al. 2009; Bamberg, 2003; Barr, 2006; Olson, 2013; Paco et al. 2013; 

Tobler et al. 2011). En möjlig förklaring kan enligt Olson (2013) vara de 

kompromisser som ekologiska livsmedel medför, vilka är högre pris och lägre 

kvalitet vilket bland annat kan visa sig genom sämre hållbarhet. 

 

Stolz et al. (2011) menar dock att låga priser på ekologiska livsmedel kan ses som 

en indikation på låg kvalitet. Studier visar att det snarare är viktigt att genom 

kommunikation få konsumenten att bli medveten om varför priset är högre och 

genom den få konsumenten att förbise detta faktum (Bezawada & Pauwels, 2013; 

Padel & Foster, 2005; Stolz et al. 2011). Eftersom konsumenten tenderar att 

enbart ha en vag idé om skillnaderna mellan ekologiska och traditionella 

livsmedel visar forskning att företag istället bör fokusera på att kommunicera de 

fördelar som ekologiska alternativ anses ha (Bezawada & Pauwels, 2013; Rahbar 

& Wahid, 2011; Stolz et al. 2011).  
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Bezawada & Pauwels (2013) har dock ifrågasatt att använda traditionell 

marknadskommunikation för att marknadsföra ekologiska livsmedel och menar 

att traditionell och typisk marknadskommunikation inte är lämplig för dessa 

produkter. Forskning visar dock att det finns begränsad förståelse för hur företags 

marknadskommunikation av ekologiska livsmedel mest fördelaktigt ska utformas 

(Bezawada & Pauwels 2013; Rex & Bauman, 2007; Zhu et al. 2013). Aertsens et 

al. (2009) och Lusk & Briggeman (2009) menar att det är av stor vikt att 

marknadskommunikation fokuserar på rätt värderingar när det gäller ekologiska 

livsmedel för att kunna anpassa kommunikationen efter dessa värderingar. Genom 

att undersöka en konsuments värderingar kan förståelse skapas för varför en 

konsument föredrar en viss produkt framför en annan (Lusk & Briggeman, 2009).  

 

De värderingar som kommuniceras bör därav vara viktiga för de konsumenter 

som kommunikationen är riktad till (Dahlén & Lange, 2009; Kihlberg & Risvik, 

2007) och det anses vara av stor vikt att budskapet i marknadskommunikation 

speglar värderingar som tilltalar konsumenten (Dahlén & Lange, 2009; Kihlberg 

& Risvik, 2007; Palm, 2006). Berglund & Boson (2010) menar att konkurrensen 

om konsumentens uppmärksamhet har blivit allt högre och det krävs mer för att 

lyckas nå fram med ett budskap. Forskare inom marknadskommunikation menar 

att hur ett budskap utformas är en kritisk faktor för att förutsäga hur det kommer 

att påverka en konsuments reaktioner (Kim & Kim, 2014; Qin & Brown, 2007). 

Forskning visar att värderingar kan associeras med konsumtion av differentierade 

livsmedelsprodukter så som ekologiska livsmedel (Hauser et al. 2013; Kihlberg & 

Risvik, 2007; Krystallis et al. 2012). Vilka dessa värderingar är råder det dock 

delade meningar om (Krystallis et al. 2012). Enligt Krystallis et al. (2012) visar 

forskning olika resultat angående vilka värderingar som är viktiga vid konsumtion 

av ekologiska livsmedel.  
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1.3	  Syfte	   

Syftet är att beskriva vilka värderingar hos konsumenten som budskapet i 

marknadskommunikation om ekologiska livsmedel ska fokusera på  

1.4	  Forskningsfrågor 

- Vilka värderingar angående ekologiska livsmedel är viktiga för 

konsumenten? 

- Vilka värderingar ska ett budskap om ekologiska livsmedel fokusera på 

för att väcka konsumentens intresse? 
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2.	  Teoretiskt	  ramverk 
Nedan kommer det teoretiska ramverket för studien att presenteras. Kapitlet 

inleds med en diskussion om budskap i marknadskommunikation. Därefter 

diskuteras mottagare av ett budskap utifrån de koncept som är väsentliga för 

studien vilka är perception samt värderingar.  
 

2.1	  Budskap	  i	  marknadskommunikation 

Enligt Keller (2001) kan marknadskommunikation ses som det medel ett företag 

använder för att väcka intresse, informera, övertyga samt påminna konsumenten 

om deras produkter eller tjänster. Marknadskommunikation består av fem delar 

som vanligtvis benämns som ett företags marknadskommunikationsmix och 

inkluderar reklam, sales promotion, public relations, personlig försäljning samt 

direktreklam (Armstrong et al. 2009; Fill, 1995). Mohr och Nevin (1990) 

definierar marknadskommunikation som en handling att överföra ett budskap till 

någon annan, lyckas få han eller hon att förstå det samt ta till sig det på ett 

meningsfullt sätt. Vidare kan budskap förklaras som innehållet i 

marknadskommunikation (Mohr & Nevin, 1990).  
 

Företag måste lyckas kommunicera och sända ett budskap som skapar värde för 

konsumenten (Waldeck et al. 2012). Vidare menar Waldeck et al. (2012) att ett 

företags förmåga att kommunicera budskapet på ett effektivt sätt är en betydande 

faktor för att nå framgång. Ett budskap kan förklaras som det en sändare genom 

kommunikation vill förmedla till en mottagare (Duncan & Moritary, 1998; 

Fawkes & Gregory, 2000; Waller & Polonsky, 1998). Den som sänder ett budskap 

ger mottagaren möjlighet att tolka budskapet, sedan ger mottagaren det en 

betydelse vilken kan vara annorlunda än avsändarens avsikt med budskapet 

(Friedmann & Zimmer, 1988). Armstrong et al. (2009) menar att ett budskap 

måste fånga konsumentens uppmärksamhet och intresse. Ett budskap som syns 

ofta och i många sammanhang ökar chansen att bli uppmärksammat och kan 

dessutom leda till att konsumenten får en känsla av att budskapet handlar om 

något viktigt (Palm, 2006). Olika konsumenter kräver dock olika kommunikation 
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och det anses därav vara viktigt att anpassa ett budskap och argumenten i 

budskapet till de som kommunikationen är riktad till (Berglund & Boson, 2010). 
 

Vilken mening som ligger till grund för budskapet anses vara en viktig aspekt för 

att få en konsument att reagera (Friedmann & Zimmer, 1988). Vidare menar 

Armstrong et al. (2009) att det första steget för att skapa effektiv kommunikation 

är att planera en budskapsstrategi vilket är fördelaktigt för att avgöra vilket 

buskap som ska kommuniceras. En budskapsstrategi berör det centrala temat som 

är relevant för varumärket eller produkten i fråga (Kim & Cheong, 2011). 

Armstrong et al. (2009) menar att för att kunna utveckla ett effektivt budskap bör 

processen börja med att identifiera en konsuments värderingar. Vidare menar 

Palm (2006) att attityder kan förändras genom skickliga argument och om ett 

budskap lyckas förmedla kunskap följer ofta en attitydförändring automatiskt. 

Forskning inom marknadskommunikation har på ett övertygande sätt visat att hur 

ett budskap utformas är en viktig faktor i förhållandet mellan kommunikation och 

ett beteende (Fransen & Hoeven, 2011). När målet med kommunikation är att 

förändra en attityd bör ett budskap fokusera på en individs normer och 

värderingar (Palm, 2006). 

 

2.2	  Mottagare	  av	  ett	  budskap	  

2.2.1	  Perception 

Perception kan förklaras som hur en konsument uppfattar sin omgivning och är 

den process där stimuli väljs ut, organiseras samt tolkas (Armstrong et al. 2009; 

Dahlén & Lange, 2009; Rookes & Willson, 2000; Solomon et al. 2010). Stimuli 

utgörs av våra fem sinnen: syn, lukt, hörsel, känsel samt smak (Solomon et al. 

2010) och hur människor tolkar stimuli anses vara individuellt (Postman et al. 

1948; Solomon et al. 2010). Värderingar anses kunna påverka individens 

perception samt tolkning av situationer och händelser (Gandal et al. 2005; 

Postman et al. 1948; Schwartz et al. 2000). Tolkning kan vidare bero på faktorer 

så som personliga intressen, behov, fördomar samt erfarenheter (Postman et al. 

1948; Solomon et al. 2010). Balcetis & Dunning (2006) menar att forskning 

genom åren har visat att perceptioner är selektiva och ofta partiska. Att 
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perceptioner är selektiva beror på att individens förmåga att ta till sig information 

är begränsad (Solomon et al. 2010). 
 

Ett budskap kan tolkas olika mellan individer vilket innebär att individer kan 

reagera olika på samma budskap (Berglund & Boson, 2010). Hur en individ 

uppfattar och skapar mening av kommunikation kan bero på budskapets direkta 

mening, med andra ord det som direkt uttrycks i budskapet (Friedmann & 

Zimmer, 1988). Friedmann & Zimmer (1988) menar dessutom att varje individ 

kan skapa en enskild mening. Denna typ av mening kommer från en unik funktion 

av varje mottagares tidigare erfarenheter, förväntningar samt värderingar 

(Friedmann & Zimmer, 1988). Berglund och Boson (2010) menar att det finns ett 

antal olika psykologiska faktorer som påverkar hur en individ tolkar ett budskap, 

vilket bland annat kan vara kunskapsnivå, kulturella faktorer, sociala faktorer, 

personliga faktorer, omvärldsfaktorer, livsstil samt värderingar. När en konsument 

möter ett budskap beror individens reaktion på vilken mening han eller hon 

tilldelar budskapet, vilket i sin tur beror på både budskapets och individens 

egenskaper (Grier & Brumbaugh, 1999). 
 

2.2.2	  Värderingar 

Värderingar kan förklaras som abstrakta och djupt rotade motiv som vägleder, 

försvarar eller förklarar människors attityder, normer, åsikter och beteenden 

(Bardi & Schwartz, 2003; Dreezens et al. 2005; Hauser et al. 2013; Krystallis et 

al. 2012; Schwartz, 1992; Schwartz & Bilsky, 1987; Zhou et al. 2013). En 

individs värderingar speglar vilka behov, intressen samt vilken livsstil som 

individen har (Berglund & Boson, 2010) och delas, åtminstone i viss utsträckning, 

av individer inom en kultur (Grunert & Juhl, 1995; Verplanken & Holland, 2002). 

Vidare uppfattas värderingar som stabila över tid och anses vara svåra att förändra 

även om stora ansträngningar görs (Berglund & Boson, 2010; Dreezens et al. 

2005). Verplanken och Holland (2002) menar dock att genom att aktivera 

specifika värderingar kan attityder och val av beteende förändras.  
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Värderingar påverkar en konsuments intentioner till att konsumera (Berglund & 

Boson, 2010) och anses vara viktiga att ha kunskap om då de avgör vilka 

egenskaper en individ kommer att söka efter i en produkt (Doran, 2009). Därav 

kräver marknadskommunikation en förståelse för de värderingar konsumenten har 

(Kihlberg & Risvik, 2007). Dahlén & Lange (2009) och Kihlberg & Risvik (2007) 

menar att värderingar påverkar konsumentens respons på ett företags 

kommunikation och det är därav viktigt att budskapet i marknadskommunikation 

speglar värderingar som tilltalar konsumenten. 
 

Schwartz	  värderingsteori 

Schwartz (1992) har utvecklat en värderingsteori som har använts frekvent inom 

forskning (Krystallis et al. 2012; Zhou et al. 2013) och har gett upphov till 

hundratals studier under de senaste två årtiondena (Schwartz et al. 2012). 

Schwartz (1992) identifierade 56 värderingar varav 21 av dessa var identiska med 

värderingar som Rokeach (1973) tidigare identifierat. Dessa har Schwartz (1992) 

senare komprimerat till tio grundläggande värderingstyper. Värderingar 

representerar tre universella krav som alla individer och samhällen måste hantera 

vilka är: behov av individer som biologiska organismer, förutsättningar för 

samordnade sociala interaktioner och krav för smidiga funktioner och överlevnad 

av grupper (Schwartz, 1994). Från dessa tre universella krav kommer enligt 

Schwartz (1994) de tio olika motiverande värderingarna. De tio värderingstyperna 

(se tabell 1) som Schwartz (1992) har identifierat är makt, prestation, hedonism, 

stimulering, självständighet, universalism, välvilja, tradition, överensstämmelse 

samt säkerhet (Grunert & Juhl, 1995; Schwartz, 1992; Schwartz, 1994; Zhou et al. 

2013).  
 

 

 

 

 

 

 

 



	  
16	  

Tabell 1: Grundläggande värderingstyper (Schwartz, 1992; Schwartz, 1994) 

	  
Värdering	  

	  

	  
Definition	  

	  
Exempel	  på	  
värderingar	  

	  
	  

Makt	  
Social	  status	  och	  prestige,	  samt	  att	  ha	  

kontroll	  och	  dominans	  över	  människor	  och	  
andra	  resurser	  

Rikedom	  
Social	  makt	  

	  
Prestation	  

Kulturella	  normer	  samt	  vilken	  prestation	  
som	  krävs	  för	  att	  uppnå	  socialt	  

godkännande	  

Framgång	  
Ambitiös	  
Kapabel	  

	  
Hedonism	  

Nöje	  och	  tillfredsställelse	  på	  ett	  personligt	  
plan,	  nära	  besläktat	  med	  stimulering	  

	  

Glädje	  
Njuta	  av	  livet	  

	  
Stimulering	  

	  

Grad	  av	  spänning,	  nyhetskänsla	  och	  
utmaning	  i	  livet	  

Vågat,	  omväxlande	  och	  
spännande	  liv	  

	  
Självständighet	  

Självständigt	  tänkande	  och	  individens	  
handlingar	  där	  fokus	  ligger	  på	  orden	  välja,	  

skapa	  och	  utforska	  

Kreativitet	  
Nyfikenhet	  

Frihet	  
	  

Universalism	  
Förståelse,	  uppskattning,	  tolerans	  samt	  
skydd	  för	  välfärd	  för	  alla	  människor	  och	  

vår	  natur	  

Vidsynt	  
Social	  rättvisa	  	  
Jämlikhet	  

Skydda	  miljön	  
	  

Välvilja	  
Bevara	  och	  förbättra	  välfärden	  för	  

människor	  som	  finns	  i	  individens	  närhet	  
och	  som	  denne	  har	  regelbunden	  personlig	  

kontakt	  med	  

Hjälpsam	  
Ärlig	  

Förlåtande	  

	  
Tradition	  

Respekt,	  engagemang	  och	  acceptans	  av	  de	  
seder	  och	  idéer	  som	  en	  kultur	  eller	  religion	  

ställer	  på	  individen	  

Ödmjuk	  
Hängiven	  

Acceptera	  min	  del	  i	  livet	  
	  

Överrensstämmelse	  
Behärska	  handlingar	  och	  impulser	  som	  kan	  
störa	  eller	  skada	  andra	  och	  bryta	  sociala	  

förväntningar	  eller	  normer	  

Artighet	  
Lydig	  

Hedra	  föräldrar	  och	  äldre	  
	  

Säkerhet	  
Säkerhet,	  harmoni	  och	  stabilitet	  i	  
samhället,	  i	  relationer	  och	  i	  sig	  själv	  

Nationell	  säkerhet	  
Social	  ordning	  

Renhet	  
 

De tio värderingarna är sorterade i en cirkulär struktur (se figur 1) och ordningen i 

cirkeln bygger på konflikt eller förenlighet mellan olika värderingar som individer 

upplever då de försöker uttrycka vilken eller vilka värderingar som ligger till 

grund för ett beslut eller en handling (Schwartz, 1992; Schwartz, 1994).	  Schwartz 

(1992) utvecklade en gruppering av de tio värderingarna i fyra högre värderingar 

vilka är självförstärkande, självöverskridande, öppenhet-för-förändring samt 

konservativa värderingar, dessa fyra bildar två motsatta dimensioner (Cieciuch & 

Schwartz, 2012; Boer & Fisher, 2013; Schwartz, 1992) och skiljer sig åt i sina 

underliggande motiverande mål (Schwartz, 1992). Den första dimensionen kallas 

för SET dimensionen och består av självförstärkande värderingar vilka är 

värderingar som berör makt och prestation samt självöverskridande värderingar 
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vilka består av värderingar om universalism och välvilja (Boer & Fisher, 2013; 

Schwartz, 1992). Dessa två menar Schwartz (1992) är motståndare till varandra. 

Detta då självförstärkande värderingar består av värderingar som främjar 

personliga intressen vilket stör de självöverskridande värderingarna då dessa 

istället främjar välfärd och att alla människor ska behandlas lika (Boer & Fisher, 

2013; Schwartz, 1992). 
 

Den andra dimensionen benämns som OC dimensionen och består av öppenhet-

för-förändring-värderingar som består av värderingarna självständighet, 

stimulering och hedonism samt konservativa värderingar vilka är värderingar som 

berör säkerhet, tradition samt överensstämmelse (Boer & Fisher, 2013; Schwartz, 

1992). Dessa två anses vara varandras motståndare eftersom värderingar som 

handlar om öppenhet-för-förändring främjar nyheter och personlig frihet till 

skillnad från de konservativa värderingarna som motiverar till stabilitet och social 

ordning (Boer & Fisher, 2013; Schwartz, 1992). De olika värderingar som 

Schwartz (1992) har identifierat kan användas för att förstå en konsuments 

beslutsfattande (Krystallis et al. 2012). De flesta studier under de senaste två 

årtiondena har studerat de tio grundläggande värderingarna eller de fyra högre 

värderingarna relaterat till konsumentens attityder, åsikter, beteenden, 

personlighet eller egenskaper (Schwartz et al. 2012). Schwartz et al. (2012) menar 

att det är möjligt att välja att arbeta utifrån de tio ursprungliga värderingarna, de 

fyra högre eller kombinera dessa på något sätt beroende på forskningens avsikt.  
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Figur 1: Schwartz värderingsteori (Schwartz, 1992) 

Värderingar	  kopplade	  till	  ekologiska	  livsmedel 

Värderingar har kopplats till specifika beteenden vid val av ekologiska livsmedel 

och många forskningsstudier visar att konsumentens vilja att köpa ekologiska 

livsmedel kan förklaras av konsumentens värderingar (Aertsens et al. 2009; 

Arvola et al. 2008; Guido et al. 2010; Honkanen et al. 2006; Lusk & Briggeman, 

2009; Magnusson et al. 2003; Tanner & Wölfing Kast, 2003; Tarkiainen & 

Sundqvist, 2009). I en studie av Aertsens et al. (2009) framkom att värderingar 

som rör säkerhet, hedonism, stimulering, universalism, välvilja och 

självständighet är positivt korrelerade med konsumentens val av ekologiska 

livsmedel. Vidare visade forskning av Krystallis et al. (2012) att de mest 

betydande korrelationerna gällande differentierande produkter så som ekologiska 

livsmedel fanns i värderingar om välvilja, universalism, säkerhet, stimulering, 

hedonism, prestation samt självständighet. I en studie av Dreezens et al. (2005) 
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konstaterades att ekologiska livsmedel har ett negativt samband med värderingar 

angående makt och ett positivt samband med värderingar gällande universalism. 

Värderingar som handlar om makt och prestation kan enligt Lusk och Briggeman 

(2009) inte kopplas till livsmedel. Däremot menar Lusk & Briggerman (2009) att 

värderingar angående välvilja, hedonism, säkerhet samt stimulering har en direkt 

relation vid val av livsmedel. 
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3.	  Metod 
Metodkapitlet introducerar och motiverar val av undersökningsansats, 

undersökningssyfte, datakällor, undersökningsdesign, datainsamlingsmetod, 

instrument för datainsamling, urval, metod för analys av data samt 

kvalitetskriterier. Kapitlet har som avsikt att klargöra struktur och 

tillvägagångssätt som används för att bedriva forskning samt för att beskriva hur 

författarna har gått till väga i denna specifika studie.   

 

3.1	  Undersökningsansats 

3.1.1	  Induktivt	  jämfört	  med	  deduktivt	  tillvägagångssätt 

Det finns två huvudsakliga tillvägagångssätt för att samla in information samt 

skapa ny kunskap inom forskning, vilka är deduktivt och induktivt 

tillvägagångssätt (Bonoma, 1985; Bryman & Bell, 2013; Spens & Kovacs, 2006). 

Ett deduktivt tillvägagångssätt innebär att litteratur används för att identifiera 

teorier, därefter testas teorin med hjälp av insamlad data (Bonoma, 1985; Bryman 

& Bell, 2013; Saunders et al. 2009). Vid användning av ett deduktivt 

tillvägagångssätt utvecklas ett teoretiskt eller konceptuellt ramverk som sedan 

testas (Bonoma, 1985; Bryman & Bell, 2013; Saunders et al. 2009). Deduktiv 

forskning granskar hypoteser empiriskt vilka sedan bekräftas eller förkastas och 

kan ses som det vanligaste förhållningssättet mellan teori och data (Bryman & 

Bell, 2013). Ett deduktivt tillvägagångssätt följer en tydlig struktur och söker ofta 

efter att förklara kausala samband mellan variabler (Saunders et al. 2009). 

 

Ett induktivt tillvägagångssätt innebär att studien baseras på att teorier utvecklas, 

efter eller under processen då data samlas in (Bonoma, 1985; Bryman & Bell, 

2013; Saunders et al. 2009). Insamlad data utreds sedan och därifrån utvecklas 

teorier som kan relateras till redan existerande teorier (Bonoma, 1985; Bryman & 

Bell, 2013; Saunders et al. 2009). Detta innebär att teori kan ses som ett resultat 

av forskning (Bonoma, 1985; Bryman & Bell, 2013; Saunders et al. 2009). Ett 

induktivt tillvägagångssätt följer en flexibel struktur och söker efter förståelse för 

kontexten av forskning samt en förståelse för individens uppfattning av en viss 
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händelse (Saunders et al. 2009). De olika tillvägagångssätten kan innehålla inslag 

av varandra (Bryman & Bell, 2013). Vidare menar Saunders et al. (2009) att det är 

möjligt att använda dem i kombination med varandra vilket dessutom i många fall 

kan vara fördelaktigt. 
 

Författarna i denna studie valde att använda ett deduktivt tillvägagångssätt vilket 

motiverades av att de ville utveckla existerande teorier genom att testa dem 

empiriskt i ett nytt sammanhang. Författarna utformade ett teoretiskt ramverk 

vilket sedan användes för att slutligen komma fram till vad ett budskap i 

marknadskommunikation fördelaktigt ska fokusera på för att spegla en 

konsuments värderingar. Att ett induktivt tillvägagångssätt inte applicerades 

handlade främst om att författarna till denna studie inte var ute efter att få en 

djupare förståelse av uppfattningar av en viss händelse. 

 

3.1.2	  Kvantitativ	  jämfört	  med	  kvalitativ	  forskning 

Kvantitativ och kvalitativ forskning är två huvudsakliga metoder för insamling av 

data inom företagsekonomisk forskning (Bryman & Bell, 2013). Vidare kan en 

mix av både kvantitativa och kvalitativa förhållningssätt användas (Creswell, 

2014; Ghauri & Grønhaug, 2005). Forskare är eniga om att det finns skillnader 

mellan kvantitativ och kvalitativ forskning, dock finns det delade meningar 

angående vilka dessa skillnader är (Bryman & Bell, 2013; Thomas, 2004). En 

förenklad skillnad mellan metoderna anses vara att kvantitativ forskning lägger 

vikt på mätning av data genom siffror medan kvalitativ forskning har fokus på ord 

(Bryman & Bell, 2013; Creswell, 2014; Jacobsen, 2002).  

 

Ur ett bredare perspektiv har kvantitativ forskning ett deduktivt förhållande 

mellan forskning och teori (Bryman & Bell, 2013; Creswell, 2014; Ghauri & 

Grønhaug, 2005; Yilmaz, 2013). Kvantitativ forskning förklarar fenomen genom 

att testa teorier som innehåller variabler och kvantifiering av data sker i form av 

siffror som analyseras statistiskt (Bryman & Bell, 2013; Creswell, 2014; Ghauri & 

Grønhaug, 2005; Yilmaz, 2013). Kvantitativ forskning betonar mätning och 

analys av samband mellan variabler (Bryman & Bell, 2013; Yilmaz, 2013) och 

målet med kvantitativ forskning anses vara att generalisera forskningens resultat 
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till andra grupper eller situationer och är användbart då forskaren vill utveckla 

befintliga teorier (Bryman & Bell, 2013; Yilmaz, 2013). Enligt Bryman & Bell 

(2013) är kvantitativ forskning strukturerad samt standardiserad, vilket ligger till 

grund för att metoden anses var lättare att replikera än kvalitativ forskning. Dock 

anses kvantitativ forskning vara mindre flexibel (Bryman & Bell, 2013) och mer 

styrande vid insamling av data (Jacobsen, 2002). I kvantitativa studier har 

forskaren ett neutralt förhållningssätt i forskningsprocessen samt distans till 

respondenten (Bryman & Bell 2013; Yilmaz, 2013). 
 

I kvalitativ forskning ligger fokus på att få en djupgående förståelse av kontexten 

och meningen av det mänskliga beteendet genom att ha ett induktivt 

förhållningssätt till forskning (Bryman & Bell, 2013; Ghauri & Grønhaug, 2005; 

Jacobsen, 2002; Yilmaz, 2013). Målet med kvalitativa studier är att beskriva 

studiens fenomen genom att fånga samt kommunicera respondentens erfarenhet 

med hans eller hennes egna ord (Yilmaz, 2013). Detta med utgångspunkt i vad, 

vem och hur vid insamling av data (Bryman & Bell, 2013; Jones, 2004). 

Kvalitativ forskning kan ses som flexibel och ostrukturerad (Bryman & Bell, 

2013; Ghauri & Grønhaug, 2005) där forskaren i så liten mån som möjligt 

försöker styra informationsinsamlingen (Jacobsen, 2002). I kvalitativ forskning 

har forskaren en deltagande roll för att skapa en relation till respondenten, vilket 

ger en tydlig bild över hur individen uppfattar sin verklighet (Bryman & Bell, 

2013).  

 

Med tanke på att författarna till denna studie valde ett deduktivt tillvägagångssätt 

valde de att bedriva kvantitativ forskning. Författarna var inte intresserade av 

djupgående förståelse utan var endast ute efter att mäta en konsumentens 

värderingar angående ekologiska livsmedel för att sedan analysera detta 

statistiskt. Därav ansåg de att kvantitativ forskning var mest lämplig. Detta 

eftersom denna typ av forskning enligt litteraturen är mest passande när något ska 

mätas. Vidare såg författarna fördelar i att kvantitativ forskning är strukturerad 

och standardiserad då den information som framkom lättare kunde analyseras och 

jämföras statistiskt för att kunna se vilka av konsumentens värderingar som 

budskapet i marknadskommunikation om ekologiska livsmedel fördelaktigt ska 

fokusera på.  
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3.2	  Undersökningssyfte 

Ett undersökningssyfte förklaras som den ram som används vid insamling samt 

analys av data och kan således ses som det som styr och vägleder forskning 

(Bryman & Bell, 2013; Saunders et al. 2009; Shukla, 2008). Vidare betraktas det 

som den plan som hjälper forskaren att besvara studiens forskningsfrågor genom 

att knyta dem till det empiriska materialet och förhoppningsvis även till studiens 

slutsats (Saunders et al. 2009; Yin, 2014). Enligt Shukla (2008) kan ett dåligt 

utvecklat undersökningssyfte leda till felaktiga svar på forskningsfrågan eller 

frågorna som undersöks. Enligt Yin (2014) hanterar det minst fyra 

frågeställningar vilka är: (1) vilka frågor som ska undersökas, (2) vilka data som 

är relevant, (3) vilka data som ska samlas in samt (4) hur resultatet ska analyseras. 

Saunders et al. (2009) och Shukla (2008) menar att det finns tre huvudsakliga 

klassifikationer av undersökningssyften vilka är utforskande, beskrivande samt 

förklarande syfte.  

 

Ett utforskande syfte används när forskaren vill utforska ett fenomen på djupet 

och är främst förknippat med kvalitativa datainsamlingsmetoder (Shukla, 2008). 

När en forskare har svårt att greppa ett problem och därav vill klargöra förståelsen 

för det anses ett utforskande syfte vara lämpligt (Ghauri & Grønhaug, 2005; 

Saunders et al. 2009). Ghauri & Grønhaug (2005) menar att flexibilitet är ett 

typiskt karaktärsdrag när ett utforskande syfte appliceras.  

 

Ett beskrivande syfte associeras enligt Shukla (2008) med kvantitativa 

datainsamlingsmetoder. Detta används fördelaktigt när problemet är strukturerat 

och lätt att förstå (Ghauri & Grønhaug, 2005). Saunders et al. (2009) menar att om 

ett beskrivande syfte ska kunna appliceras ska forskaren ha en tydlig bild av 

fenomenet som han eller hon vill samla in data om. De huvudsakliga 

karaktärsdragen för ett beskrivande syfte anses vara struktur, tydliga regler och ett 

tydligt tillvägagångssätt (Ghauri & Grønhaug, 2005).  
 

När ett förklarande syfte används bör problemet vara välstrukturerat (Ghauri & 

Grønhaug, 2005) och är enligt Shukla (2008) förknippat med kvantitativa 
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datainsamlingsmetoder. Skillnaden mot att använda ett beskrivande syfte är att 

forskaren dessutom möter problem som rör orsak och verkan (Ghauri & 

Grønhaug, 2005; Jacobsen, 2002). Dessa undersökningar har med andra ord som 

avsikt att fastställa kausala samband mellan variabler (Ghauri & Grønhaug, 2005; 

Jacobsen, 2002; Saunders et al. 2009). Ghauri & Grønhaug (2005) menar att de 

viktigaste uppgifterna i denna form av forskning är att isolera orsaker och förklara 

om och i vilken utsträckning orsaker resulterar i effekter.  

 

Alla tre undersökningssyftena utvärderades när författarna till denna studie valde 

vilket syfte som skulle appliceras på denna specifika studie. Ett beskrivande syfte 

applicerades då författarna ansåg att det saknades tillräcklig kunskap om vilka 

värderingar som var viktiga för konsumenten gällande ekologiska livsmedel. 

Vidare anses ett beskrivande syfte vara lämpligt vid kvantitativ forskning samt att 

författarna ansåg att det fanns befintlig forskning av fenomenet som de ville samla 

in data om vilket är grundläggande för att använda ett beskrivande syfte. 

Författarna till denna studie ville som tidigare nämnt dessutom följa ett 

strukturerat tillvägagångssätt vilket är ett av de huvudsakliga karaktärsdragen för 

ett beskrivande syfte. Att ha ett förklarande syfte passade inte i denna studie då 

författarna inte var ute efter att fastställa kausala samband. Vidare ansåg 

författarna att ett utforskande syfte inte heller var lämpligt då de inte skulle utföra 

kvalitativ forskning samt att det inte fanns intresse för att utforska ett fenomen på 

djupet. 

 

3.3	  Primärdata	  jämfört	  med	  sekundärdata 

Det finns två huvudsakliga typer av data, vilka är primär- och sekundärdata 

(Aaker et al. 2011; Bryman & Bell, 2013; Jacobsen, 2002). Primärdata kan 

förklaras som data som har samlats in av forskare till ett specifikt 

forskningsobjekt (Aaker et al. 2011; Bryman & Bell, 2013; Jacobsen, 2002). 

Information från primära datakällor är aktuell och anpassad för det specifika 

ändamålet (Aaker et al. 2011; Bryman & Bell, 2013; Jacobsen, 2002). De främsta 

metoderna för att samla in primärdata är enligt Ghauri & Grønhaug (2005) & 

Jacobsen (2002) observationer, enkäter samt intervjuer. Att använda sekundärdata 

innebär att forskaren samlar in data som redan existerar (Aaker et al. 2011; 
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Jacobsen, 2002; Shukla, 2008) och kan definieras som information som har 

skapats och samlats in av andra (Cowton, 1998; Ghauri & Grønhaug, 2005; 

Jacobsen, 2002). Det finns två typer av källor som sekundärdata kan hämtas från 

vilka är interna och externa källor (Aaker et al. 2011; Ghauri & Grønhaug, 2005). 

Interna källor inkluderar bland annat information om konsumenter, leverantörer 

och anställda samt marknadsplaner (Ghauri & Grønhaug, 2005). Externa källor 

inkluderar information från exempelvis publicerade böcker, tidskriftsartiklar och 

data som samlats in av kommersiella organisationer (Ghauri & Grønhaug, 2005). 
 

Olika fördelar och nackdelar med att använda de olika typerna av data diskuteras 

ofta (Aaker et al. 2011; Cowton, 1998). Den främsta fördelen med sekundärdata 

anses vara att det sparar tid och pengar (Aaker et al. 2011; Cowton, 1998; Ghauri 

& Grønhaug, 2005). Eftersom data redan existerar innebär det att den kan samlas 

in till en betydligt lägre kostnad än primärdata (Aaker et al. 2011; Cowton, 1998; 

Ghauri & Grønhaug, 2005). Vid sekundärdata anses det vara av stor vikt att vara 

kritisk och utvärdera information noggrant då det finns en risk att den missbrukas 

samt att obefogade slutsatser dras (Cowton, 1998; Jacobsen, 2002). Vidare menar 

Cowton (1998) och Ghauri & Grønhaug (2005) att ett huvudsakligt problem kan 

vara att information är insamlad med en annan avsikt vilket gör att den 

nödvändigtvis inte är passande för forskningens ändamål. Den främsta fördelen 

med primärdata anses vara att information samlas in för den särskilda studien 

vilket innebär att den stämmer bättre överens med studiens forskningsfråga och 

forskningsobjekt (Aaker et al. 2011; Ghauri & Grønhaug, 2005). Ghauri & 

Grønhaug (2005) menar vidare att den främsta nackdelen med primärdata är att 

tid och kostnad för att samla in information kan bli hög. Det kan dessutom vara 

svårt att få tillgång till individer som är villiga att ställa upp, samarbeta och svara 

på frågor (Ghauri & Grønhaug, 2005). 
 

Författarna i denna studie valde att endast använda primärdata för att samla in 

information med avsikt att få fram data som var relevant samt anpassad till 

studiens specifika ändamål. Detta för att informationen skulle stämma överens 

med studiens forskningsfråga och forskningsobjekt vilket var att beskriva vilka 

värderingar som budskapet i marknadskommunikation ska fokusera på för att 

spegla en konsuments värderingar. Författarna valde att inte använda 
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sekundärdata då de ville vara säkra på att informationen inte var insamlad i ett 

annat avseende. Dessutom krävde studiens syfte att nytt material samlades in då 

det saknades information om detta. Vilken metod som användes för att samla in 

primärdata presenteras under 3.5.  
 

3.4	  Undersökningsdesign 

Bryman & Bell (2013) benämner fem olika former av undersökningsdesign vilka 

är experimentell design, tvärsnittsdesign, longitudinell design, fallstudiedesign 

samt komparativ design. Enligt Saunders et al. (2009) kan samtliga designer 

appliceras på de tre olika undersökningssyftena utforskande, beskrivande samt 

förklarande syfte. Vilken design forskaren väljer vägleds dock av studiens 

forskningsfråga (Saunders et al. 2009).  
 

En experimentell design har som mål att identifiera kausala samband mellan 

variabler (Bryman & Bell, 2013; Thomas, 2004). Urvalet för studien delas 

slumpmässigt in i en experiment- och en kontrollgrupp, därefter utsätts 

experimentgruppen för en förändring (Bryman & Bell, 2013; Saunders et al. 

2009). Grupperna mäts både före och efter förändringen för att fastställa om 

experimentet har bidragit till någon skillnad (Bryman & Bell, 2013; Saunders et 

al. 2009). Bryman & Bell (2013) hävdar dock att experimentell design är ovanlig 

inom företagsekonomisk forskning.  

 

Enligt Shukla (2008) är en tvärsnittsdesign det mest använda och mest kända 

sättet att bedriva forskning på. Att använda en tvärsnittsdesign innebär att data 

samlas in från mer än ett fall vid en specifik tidpunkt i avseende att upptäcka olika 

slags sambandsmönster mellan variabler (Bryman & Bell, 2013; Saunders et al, 

2009; Shukla, 2008). Vidare används en tvärsnittsdesign när forskaren har som 

mål att samla in data och presentera den i statistisk form (Bryman & Bell, 2013). 

Vid en tvärsnittsdesign används vanligtvis enkätundersökning eller strukturerade 

intervjuer som metod (Bryman & Bell, 2013). Bryman & Bell (2013) menar att 

denna design endast ger möjlighet att studera relationer och inte kausala samband 

mellan variabler eftersom information om dem samlas in i stort sett vid samma 
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tidpunkt. En tvärsnittsdesign ger med andra ord endast en ögonblicksbild av 

variablerna som är av intresse för forskaren (Shukla, 2008).  
 

En longitudinell design används då forskaren är ute efter att beskriva förändringar 

och utveckling (Bryman & Bell, 2013; Saunders et al. 2009; Shukla, 2008). 

Denna design kan ge kunskap om tidsmässiga förhållanden mellan variabler då 

samma urval och variabler studeras vid minst två skilda tillfällen (Bryman & Bell, 

2013; Shukla, 2008). Detta innebär att forskning kan resultera i att kausala 

samband fastställs (Bryman & Bell, 2013). Enligt Bryman & Bell (2013) kräver 

en longitudinell design omfattande resurser i form av tid och används därav 

relativt sällan inom företagsekonomisk forskning. 

 

En fallstudiedesign används för att undersöka ett nutida fenomen, ett fall, på 

djupet och i ett verkligt sammanhang (Bryman & Bell, 2013; Saunders et al. 2009; 

Yin, 2014). En sådan design används framförallt när gränserna mellan fenomenet 

och sammanhanget inte är helt uppenbara (Yin, 2014). Enligt Bryman & Bell 

(2013) kan ett fall exempelvis vara en organisation, en plats, en person eller en 

händelse. Bryman & Bell (2013) menar att en komparativ design innebär att två 

olikartade fall jämförs genom att identiska metoder används på fallen. En 

jämförelse förväntas leda till bättre förståelse för ett visst socialt fenomen 

(Bryman & Bell, 2013).   
 

Författarna till denna studie valde att applicera en tvärsnittdesign då de ville 

utvärdera konsumentens värderingar statistiskt för att se vilka av dessa som 

fördelaktigt skulle användas i budskap i marknadskommunikation om ekologiska 

livsmedel. Med andra ord var författarna ute efter att upptäcka sambandsmönster 

snarare än kausala samband vilket är vad en tvärsnittsdesign kan bidra med. 

Vidare används en tvärsnittsdesign när studiens resultat av datainsamling ska 

presenteras i statistisk form vilket som tidigare nämnt var avsikten i denna studie. 

Varken en experimentell, longitudinell, fallstudie eller komparativ design var 

passande för ändamålet i denna studie. En experimentell design appliceras när 

avsikten är att kausala samband ska fastställas samt när hälften av urvalet utsätts 

för en förändring för att upptäcka dessa samband vilket författarna inte hade som 

mål att göra i denna studie. Vidare var inte en longitudinell design av intresse 
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eftersom författarna inte hade som avsikt att mäta en grupp två gånger för att 

upptäcka förändringar och utveckling. En fallstudiedesign ansågs inte heller vara 

passande då den har som avsikt att mäta ett fall på djupet, något författarna 

tidigare har förklarat att de inte hade intresse av. Slutligen ansågs inte heller en 

komparativ design som ett alternativ eftersom författarna inte hade som mål att 

mäta två olikartade fall för att skapa bättre förståelse för ett visst socialt fenomen.  
 

3.5	  Kvantitativa	  metoder	  för	  datainsamling 

En forskningsmetod definieras som den teknik forskare använder vid insamling av 

data (Bryman & Bell, 2013). Denna studie kommer som tidigare nämnt utgöra en 

kvantitativ undersökning och därav kommer endast de vanligaste metoderna för 

kvantitativ forskning att diskuteras. Bryman & Bell (2013) och Jacobsen (2002) 

menar att de vanligaste metoderna inom kvantitativ forskning är strukturerade 

intervjuer och enkätundersökning. Även strukturerade observationer är en vanligt 

förekommande metod inom kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2013) och 

kommer därför att presenteras. 

 

Strukturerade intervjuer bygger på standardiserade frågor där respondenten i de 

flesta fall får välja mellan frågor med fasta svarsalternativ (Bryman & Bell, 2013; 

Ghauri & Grønhaug, 2005; Thomas, 2004). Metoden liknar i hög grad en 

enkätundersökning men skillnaden är att en intervjuare ställer frågor utifrån ett 

förutbestämt intervjuschema (Bryman & Bell, 2013). Målet är att standardisera 

intervjuarens beteende så att det enda som kan påverka respondentens svar är 

frågorna och variationen mellan respondenterna som individer (Thomas, 2004). 

Bryman & Bell (2013) menar att metoden underlättar både att ställa frågor och 

registrera svar vilket är den främsta anledningen till metodens popularitet bland 

forskare. Denna metod är dock inte effektiv i alla typer av undersökningar 

eftersom frågorna ställs i samma ordning, på samma sätt och är oftast slutna vilket 

inte ger utrymme för spontana svar (Cachia & Millward, 2011). 
 

En enkätundersökning samlar in data genom att respondenter får svara på exakt 

samma uppsättning av frågor (Bryman & Bell, 2013; Saunders et al. 2009). 

Insamlingsmetoden liknar strukturerade intervjuer men den mest utmärkande 
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skillnaden mellan dem är att en enkät fylls i av respondenten på egen hand 

(Bryman & Bell, 2013). En enkät används vanligtvis när undersökningen har ett 

beskrivande eller förklarande syfte (Saunders et al. 2009).  

 

Bryman & Bell (2013) menar att fördelarna med en enkät jämfört med 

strukturerade intervjuer är att de är billigare och snabbare att administrera, de 

medför ingen intervjuareffekt, frågornas formulering varierar inte samt att de är 

lättare att anpassa efter respondentens behov. Bryman & Bell (2013) diskuterar 

även vissa nackdelar vilka exempelvis är att respondenten inte kan få hjälp med 

att tolka frågor de inte förstår, det går inte att ställa uppföljningsfrågor, alla frågor 

är inte lämpliga i en enkät, de resulterar ofta i större bortfall samt att det är svårt 

att ställa många frågor. En kritisk aspekt med enkäter är att de endast erbjuder en 

chans att samla in data (Saunders et al. 2009). Detta innebär att den tid forskaren 

spenderar på att bestämma exakt vilken data som ska samlas in, hur data är tänkt 

att analyseras och att utforma enkäten för att möta dessa krav är avgörande för om 

studien kommer att ge svar på de valda forskningsfrågorna (Saunders et al. 2009). 

 

Strukturerade observationer kan förklaras som en metod för att systematiskt 

observera individers beteenden (Bryman & Bell, 2013; Ghauri & Grønhaug, 

2005; Shukla 2008; Thomas, 2004). Att utföra en strukturerad observation kan ses 

som ett alternativ eller ett komplement till surveyundersökningar, det vill säga 

enkäter och strukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2013; Shukla, 2008). Det 

anses vara väsentligt att forskare har formulerade och bestämda regler för 

observation och registrering av beteende hos de eller det som observeras, vilket 

hjälper observatörerna med vad de ska leta efter samt hur de ska registrera det 

som observeras (Bryman & Bell, 2013).  

 

En surveyundersökning kan ibland leda till vissa svårigheter när ett beteende 

undersöks vilket gör att strukturerade observationer kan vara fördelaktigt (Bryman 

& Bell, 2013). Jämfört med surveyundersökningar ger strukturerade observationer 

möjlighet till att direkt observera beteenden, istället för att forskaren ska behöva 

acceptera och förlita sig helt på hur respondenten säger att han eller hon beter sig 

(Bryman & Bell, 2013; Thomas, 2004). Detta leder enligt Ghauri & Grønhaug 

(2005) till en mer riktig förståelse för de beteenden, attityder och situationer som 
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studeras. Strukturerade observationer anses dessutom vara fördelaktigt då 

metoden hjälper till att minska fel som rör respondentens minne, skevhet i svaren 

samt vägran att delta (Bryman & Bell, 2013; Shukla, 2008). Även problem så som 

respondentens vilja att vara socialt önskvärd eller skillnader mellan en 

respondents och intervjuares tolkning av ord och begrepp kan enligt Bryman & 

Bell (2013) och Thomas (2004) försvinna vid observationer. Den största 

nackdelen med observationer menar Ghauri & Grønhaug (2005) är att det kan 

vara svårt att översätta händelser till vetenskapligt användbar information. Vidare 

kännetecknas samtliga observationstekniker av att forskaren är starkt beroende av 

sin förmåga att observera snarare än att faktiskt kommunicera med människor för 

att samla in primärdata (Shukla, 2008). 

 

Författarna till denna studie valde att använda enkätundersökning som metod för 

att samla in data. Att denna metod för datainsamling valdes framför strukturerade 

intervjuer grundades främst i att processen att samla in data blev betydligt mindre 

resurskrävande. Detta eftersom författarna inte behövde genomföra enskilda 

intervjuer med respondenterna utan enkäten kunde skickas ut till respondenterna 

och fyllas i av dem på egen hand. Med de resurser som fanns att tillgå hade 

troligtvis inte lika många respondenter kunnat ingå i studien om strukturerade 

intervjuer hade använts som metod för insamling av data. Vidare ansåg författarna 

till studien att det var en fördel att frågornas formulering inte varierar i en enkät, 

vilket var fördelaktigt då författarna hade som avsikt att följa ett strukturerat 

tillvägagångssätt. En ytterligare fördel för studiens resultat ansåg författarna var 

att en enkätundersökning inte medför någon intervjuareffekt. Vidare används 

oftast en enkätundersökning när studien har ett beskrivande syfte samt när en 

tvärsnittsdesign används vilket var det som applicerades på denna specifika 

studie.  

 

De nackdelar som Bryman & Bell (2013) diskuterar angående en enkät i 

förhållande till en strukturerad intervju har författarna förebyggt genom att 

genomföra en pilotstudie för att enkäten skulle vara så lätt som möjligt att förstå. 

Detta då det inte fanns någon intervjuare närvarande när respondenten besvarade 

enkäten som kunde hjälpa till att tolka frågorna. Pilotstudien beskrivs mer 

utförligt under 3.6.5.  
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Strukturerade observationer valdes också bort som metod i denna studie eftersom 

studiens avsikt var att beskriva vilka värderingar hos konsumenten som budskapet 

i marknadskommunikation ska fokusera på vilket de ansåg var svårt att observera. 

Observationer används främst för att observera beteenden vilket inte var vad 

författarna hade som avsikt att göra i denna studie.  

 

3.6	  Instrument	  för	  datainsamling 

3.6.1	  Operationalisering 

Cohen et al. (2011) definierar operationalisering som specificering av funktioner 

eller beteende som kan mätas, riktas eller manipuleras. Detta görs genom att 

översätta forskningens mål eller syfte i specifika, konkreta frågor som kan ge 

konkreta svar (Cohen et al. 2011; Ejlertsson, 2005). Operationalisering beskriver 

vad som ska göras och vilka frågor som ska ställas för att få studiefenomenet 

definierat (Jacobsen, 2002). De utvalda teoretiska koncepten bryts ner i mindre 

delar, först när detta har genomförts konstrueras frågor som har som avsikt att 

täcka varje delområde (Cohen et al. 2011; Ejlertsson, 2005; Jacobsen, 2002). 

Eliasson (2013) och Ejlertsson (2005) betonar vikten av att alla frågor som 

används i studien ska vara förankrade i teorier för att de slutligen ska kunna 

besvara studiens syfte och problemformulering. Genom operationalisering blir 

syftet för studien mottagligt för undersökning och processen utförs för att öka 

validiteten genom att se till att mäta det som frågorna har som avsikt att mäta 

(Cohen et al. 2011; Ejlertsson, 2005; Eliasson, 2013; Jacobsen, 2002). 

 

Operationalisering går ut på att göra ogripbara koncept mätbara genom att komma 

fram till faktiska indikatorer för att mäta koncepten indirekt (Cohen et al. 2011; 

Jacobsen, 2002). Bryman & Bell (2013) menar att indikatorer kan ha sitt ursprung 

från olika källor samt att de kan formuleras på ett flertal olika sätt. I 

företagsekonomisk forskning används en eller flera indikatorer för att få fram mått 

på koncept (Bryman & Bell, 2013; Ghauri & Grønhaug, 2005). Indikatorer anses 

vara direkta eller indirekta i förhållande till de koncept de avser att mäta (Bryman 

& Bell, 2013). Den främsta anledningen till att använda flera indikatorer är att 
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skapa mått som täcker koncepten som ska mätas (Bryman & Bell, 2013; Ghauri & 

Grønhaug, 2005). Mätningar som bygger på multipla indikatorer anses vara mer 

stabila, vilket minskar att slumpmässiga mätfel uppstår (Ghauri & Grønhaug, 

2005). Bryman & Bell (2013) menar vidare att det är en nackdel att förlita sig på 

en indikator. Detta på grund av att en indikator kan kategorisera individen på ett 

felaktigt sätt samt att det kan leda till att den endast fångar en viss del av det 

underliggande konceptet (Bryman & Bell, 2013).  

 

Processen att utforma en operationalisering inleddes i denna studie med att 

definiera samtliga teoretiska koncept. De teoretiska koncepten bröts därefter ner i 

operationella definitioner med avsikt att förklara hur de har använts för att samla 

in den information som var av intresse för studien. Slutligen gjordes de teoretiska 

koncepten om till konkreta och mätbara mått för att se till att de påståenden som 

enkätundersökningen byggde på verkligen återspeglade de teoretiska koncepten. I 

enkätundersökningen användes multipla indikatorer och författarna mätte varje 

koncept genom tre påståenden för att inte behöva förlita sig helt på en indikator. 

Detta för att kunna minska slumpmässiga mätfel samt för att öka möjligheten att 

fånga det underliggande konceptet och inte bara delar av det.  

 

De koncept som författarna tidigare beskrivit i teorikapitlet och som har 

operationaliserats (se tabell 2) var budskap i marknadskommunikation, perception 

samt värderingar. Författarna valde att begränsa antalet värderingar då de genom 

tidigare forskning har kunnat utläsa vilka värderingar som anses ha en positiv 

relation med ekologiska livsmedel. De värderingar som mest frekvent diskuteras i 

tidigare forskning angående ekologiska livsmedel är hedonism, stimulering, 

välvilja, universalism, säkerhet samt självständighet och anses vara positivt 

korrelerade med konsumentens val av ekologiska livsmedel (Aertsens et al. 2009; 

Dreezens et al. 2005; Krystallis et al. 2012; Lusk och Briggeman, 2009). Därav 

valde författarna att endast operationalisera de sex värderingarna som nämns 

ovan. 
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Tabell 2: Operationaliseringsschema 

Koncept	   Konceptuell	  
definition	  

Operationell	  
definition	  

Mått	  

Budskap	  i	  marknads-‐	  
kommunikation	  

Marknadskommunikation	  
är	  en	  handling	  att	  överföra	  
ett	  budskap	  till	  någon	  
annan	  och	  lyckas	  få	  denne	  
att	  förstå	  budskapet	  och	  
ta	  till	  sig	  det	  på	  ett	  
meningsfullt	  sätt	  (Mohr	  
och	  Nevin,	  1990).	  	  
Budskapet	  är	  det	  som	  en	  
sändare	  önskar	  att	  genom	  
kommunikation	  förmedla	  
till	  en	  mottagare	  (Duncan	  
&	  Moritary,	  1998;	  Fawkes	  
&	  Gregory,	  2000;	  Waller	  &	  
Polonsky,	  1998)	  

Skapa	  förståelse	  för	  i	  
vilken	  utsträckning	  
budskapet	  i	  
marknadskommunikati
on	  angående	  
ekologiska	  livsmedel	  
uppmärksammas	  av	  
konsumenten	  

Uppmärksamhet	  
(Palm,	  2006)	  
Intresse	  	  
(Armstrong	  et	  al.	  
2009)	  
Förståelse	  	  
(Mohr	  och	  Nevin,	  
1990)	  
	  
	  

Perception	   Hur	  konsumenten	  
uppfattar	  sin	  omgivning	  
och	  är	  den	  process	  där	  
stimuli	  väljs	  ut,	  
organiseras	  samt	  tolkas	  
(Armstrong	  et	  al.	  2009;	  
Rookes	  &	  Willson,	  2000;	  
Solomon	  et	  al.	  2010)	  

Få	  bättre	  förståelse	  för	  
en	  konsuments	  
uppfattning	  av	  
budskapet	  i	  
marknadskommunikati
on	  angående	  
ekologiska	  livsmedel	  

Uppfattning	  
(Armstrong	  et	  al.	  
2009;	  Rookes	  &	  
Willson,	  2000;	  
Solomon	  et	  al.	  2010)	  
Tolkning	  
(Berglund	  &	  Boson,	  
2010)	  

Värderingar	   Abstrakta	  och	  djupt	  rotade	  
motiv	  som	  vägleder,	  
försvarar	  eller	  förklarar	  
människors	  attityder,	  
normer,	  åsikter	  och	  
beteenden	  (Bardi	  &	  
Schwartz,	  2003;	  Dreezens	  
et	  al.	  2005;	  Hauser	  et	  al.	  
2013;	  Krystallis	  et	  al.	  2012;	  
Schwartz,	  1992;	  Schwartz	  
&	  Bilsky,	  1987;	  Zhou	  et	  al.	  
2013)	  

Skapa	  förståelse	  för	  
vilka	  värderingar	  som	  
är	  viktiga	  för	  
konsumenten	  
angående	  ekologiska	  
livsmedel	  

Hedonism	  
(Schwartz,	  1992)	  
Stimulering	  
(Schwartz,	  1992)	  
Välvilja	  
(Schwartz,	  1992)	  
Universalism	  
(Schwartz,	  1992)	  
Säkerhet	  
(Schwartz,	  1992)	  
Självständighet	  
(Schwartz,	  1992)	  

-‐ Hedonism	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Värderingar	  gällande	  nöje	  
och	  tillfredsställelse	  på	  ett	  
personligt	  plan	  (Schwartz,	  
1992)	  

Skapa	  bättre	  förståelse	  
för	  i	  vilken	  utsträckning	  
värderingar	  som	  berör	  
hedonism	  är	  viktiga	  för	  
konsumenten	  gällande	  
ekologiska	  livsmedel	  

Njutning	  
(Schwartz,	  1992)	  
Tillfredställelse	  
(Schwartz,	  1992)	  

	  

-‐ Stimulering	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Värderingar	  som	  berör	  
grad	  av	  spänning,	  
nyhetskänsla	  och	  
utmaning	  i	  livet	  (Schwartz,	  
1992)	  

Skapa	  bättre	  förståelse	  
för	  i	  vilken	  utsträckning	  
värderingar	  som	  berör	  
stimulering	  är	  viktiga	  
för	  konsumenten	  
gällande	  ekologiska	  
livsmedel	  

Nyhetskänsla	  
(Schwartz,	  1992)	  
Spänning	  
(Schwartz,	  1992)	  
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-‐ Välvilja	   Värderingar	  som	  handlar	  
om	  att	  bevara	  och	  
förbättra	  välfärden	  för	  
människor	  som	  finns	  i	  
individens	  närhet	  och	  som	  
denne	  har	  regelbunden	  
personlig	  kontakt	  med	  
(Schwartz,	  1992)	  

Skapa	  bättre	  förståelse	  
för	  i	  vilken	  utsträckning	  
värderingar	  som	  berör	  
välvilja	  är	  viktiga	  för	  
konsumenten	  gällande	  
ekologiska	  livsmedel	  

Hjälpsam	  
(Schwartz,	  1992)	  
Omtanke	  
(Schwartz,	  1992)	  
	  

-‐ Universalism	   Värderingar	  som	  berör	  
förståelse,	  uppskattning,	  
tolerans	  samt	  skydd	  för	  
välfärd	  för	  alla	  människor	  
och	  vår	  natur	  (Schwartz,	  
1992)	  

Skapa	  bättre	  förståelse	  
för	  i	  vilken	  utsträckning	  
värderingar	  som	  berör	  
universalism	  är	  viktiga	  
för	  konsumenten	  
gällande	  ekologiska	  
livsmedel	  

Miljöhänsyn	  
(Schwartz,	  1992)	  
Social	  rättvisa	  
(Schwartz,	  1992)	  
Jämlikhet	  	  
(Schwartz,	  1992)	  
	  

-‐ Säkerhet	   Värderingar	  som	  handlar	  
om	  säkerhet,	  harmoni	  och	  
stabilitet	  i	  samhället,	  i	  
relationer	  och	  i	  sig	  själv	  
(Schwartz,	  1992)	  

Skapa	  bättre	  förståelse	  
för	  i	  vilken	  utsträckning	  
värderingar	  som	  berör	  
säkerhet	  är	  viktiga	  för	  
konsumenten	  gällande	  
ekologiska	  livsmedel	  

Välmående	  
(Schwartz,	  1992)	  
Trygghet	  
(Schwartz,	  1992)	  
	  
	  

-‐ Självständighet	   Innebär	  värderingar	  
angående	  självständigt	  
tänkande	  och	  individens	  
handlingar	  där	  fokus	  ligger	  
på	  orden	  välja,	  skapa	  och	  
utforska	  (Schwartz,	  1992)	  

Skapa	  bättre	  förståelse	  
för	  i	  vilken	  utsträckning	  
värderingar	  som	  berör	  
självständighet	  är	  
viktiga	  för	  
konsumenten	  gällande	  
ekologiska	  livsmedel	  

Nyfikenhet	  
(Schwartz,	  1992)	  
Frihet	  
(Schwartz,	  1992)	  
	  

 

3.6.2	  Utformning	  av	  enkät 

Det anses vara betydande att följa vissa riktlinjer när en enkät utformas (Bryman 

& Bell, 2013; Ghauri & Grønhaug, 2005). Bryman & Bell (2013) samt Ghauri & 

Grønhaug (2005) menar exempelvis att layouten är viktigt och då framförallt att 

den inte ser för tät ut. Enkäten bör fördelaktigt se så kort och tunn ut som möjligt 

då detta tenderar att resultera i att fler respondenter slutför enkäten (Bryman & 

Bell, 2013; Ghauri & Grønhaug, 2005). Det anses vidare vara viktigt att 

respondenten får tydliga instruktionen angående hur han eller hon ska svara på 

frågorna (Bryman & Bell, 2013). Ett annat exempel på en riktlinje som anses vara 

fördelaktig att följa är att placera frågorna i en lämplig ordning, vilket innebär att 

de frågor som är lätta att svara på och är positiva bör placeras tidigt i enkäten 

(Ghauri & Grønhaug, 2005). Ghauri & Grønhaug (2005) menar att frågornas 

ordning dessutom bör vara logisk och gå från generella till mer specifika frågor. 

Bryman & Bell (2013) och Puleston (2011) menar att den första frågan är helt 

avgörande för om respondenten kommer att besvara enkäten eller inte.  
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Författarna till denna studie utformade enkäten i Google Forms (se bilaga 1). När 

enkäten utformades hade författarna i åtanke att layouten skulle vara enkel och 

lockande. De inledde enkäten med att introducera respondenten för studien genom 

ett introduktionsbrev som förklarade författarnas avsikt med enkätundersökningen 

samt instruktioner som beskrev hur enkäten skulle besvaras. De tänkte dessutom 

igenom ordningsföljden på påståendena noga för att den skulle vara logisk. 

Slutligen hölls enkäten så kort som möjligt för att skapa bättre förutsättningar för 

att uppnå en hög svarsfrekvens.  

 

3.6.3	  Utformning	  av	  frågor 

Det finns ingen intervjuare närvarande vid en enkätundersökning vilket gör att det 

är av stor vikt att frågorna är lätta att förstå samt att de är utformade på ett 

kortfattat sätt (Bryman & Bell, 2013; Ghauri & Grønhaug, 2005). De bör också ha 

ett okomplicerat språk, vilket innebär att de inte ska ha dubbla eller dolda 

meningar (Ghauri & Grønhaug, 2005). I en enkätundersökning används vanligen 

slutna frågor då dessa anses vara enklare att besvara samt sammanställa än vad 

öppna frågor är (Bryman & Bell, 2013; Ghauri & Grønhaug, 2005). Bryman & 

Bell (2013) menar att det är relativt ovanligt att använda öppna frågor i en enkät 

då dessa ofta leder till problem när svaren ska bearbetas eftersom respondenten 

kan svara fritt och svaren blir därav svårare att tolka. Vid en sluten fråga 

presenteras givna svarsalternativ vilket är en fördel då svaren ska sammanställas 

och jämföras (Bryman & Bell, 2013). De slutna frågorna är förkodade vilket 

underlättar den analys som ska genomföras (Saunders et al. 2009). 

Svarsalternativen på de slutna frågorna kan dessutom klargöra innebörden av en 

viss fråga för respondenten (Bryman & Bell, 2013).  
 

Författarna till denna studie valde att endast använda slutna frågor, i form av 

påståenden, i enkäten. Dels för att slutna frågor upplevs som lättare att svara på 

samt att de blev lättare för författarna att sammanställa eftersom svaren var 

förkodade. De var vidare noga med att använda ett enkelt språk och så kortfattade 

påståenden som möjligt. Påståendena som rörde samma koncept placerades inte i 

följdordning, utan samtliga påståenden blandades för att respondenten inte skulle 
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uppleva att de olika påståendena liknade varandra (se tabell 3). De två sista 

frågorna i enkäten behandlade demografiska faktorer vilket i denna studie var 

ålder samt kön.  

 

Tabell 3: Koncept kopplade till påståenden i enkät 

Koncept	  
	  

Påstående	  i	  enkätundersökning	  

Budskap	  i	  marknadskommunikation	   1,	  9,	  20	  
Perception	   3,	  12,	  17	  
Hedonism	   4,	  11,	  23	  
Stimulering	   2,	  10,	  18	  
Välvilja	   8,	  16,	  19	  
Universalism	   5,	  13,	  22	  
Säkerhet	   6,	  14,	  21	  
Självständighet	   7,	  15,	  24	  
 

3.6.4	  Mätskalor	  i	  en	  enkätundersökning 

Den information som framkommer genom en enkätfråga kan variera beroende på 

nivån på variabeln (Bryman & Bell, 2013; Ghauri & Grønhaug, 2005; Ejlertsson, 

2005). Därav kan variablerna enligt Ghauri & Grønhaug (2005) och Thomas 

(2004) mätas genom fyra olika mätskalor vilka är nominal-, ordinal-, intervall- 

samt ratioskala.  

 

Av de fyra skalorna är en nominalskala den mest grundläggande (Shukla, 2008). 

Denna skala är en klassificering och inkluderar kategorier som inte är möjliga att 

rangordna (Bryman & Bell, 2013; Ejlertsson, 2005; Ghauri & Grønhaug, 2005; 

Shukla, 2008). En nominalskala kan exempelvis behandla variabler så som kön 

och civilstånd (Ejlertsson, 2005). En ordinalskala behandlar variabler där det är 

möjligt att rangordna kategorierna (Bryman & Bell, 2013; Ghauri & Grønhaug, 

2005). Denna skala tillåter med andra ord respondenten att ordna sitt svar på ett 

hierarkiskt sätt (Shukla, 2008) och mäter ofta frågor som berör åsikter och 

attityder (Ejlertsson, 2005). I en intervallskala har variablerna samma avstånd 

mellan kategorierna (Bryman & Bell, 2013; Ghauri & Grønhaug, 2005), dock 

finns ingen nollpunkt (Ghauri & Grønhaug, 2005; Thomas, 2004). En ratioskala 

liknar en intervallskala, skillnaden är att den har en naturlig nollpunkt (Ghauri & 

Grønhaug, 2005). Att särskilja en intervall- och ratioskala är dock inte särskilt 
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viktigt då båda är metriska skalor där distansen mellan kategorierna är densamma 

(Bryman & Bell, 2013; Thomas, 2004). Om det är möjligt att rangordna svaren är 

det viktigt att bestämma vilken typ av svarsskala som ska användas, med andra 

ord hur många alternativ respondenten har att välja mellan (Ghauri & Grønhaug, 

2005). 
 

Författarna till denna studie valde att använda en ordinalskala till samtliga 

påståenden i enkätundersökningen. Detta då författarna hade som avsikt att 

respondenten skulle kunna rangordna sitt svar beroende på hur väl påståendet 

stämde in på honom eller henne. Den ordinala svarsskalan var rankad från ett till 

sju, där respondenten kunde svara på påståendet i en skala från stämmer inte alls 

till stämmer helt. Vid sammanställning av resultatet bedömde författarna att ett 

svar mellan ett och tre innebar att påståendet inte i så stor utsträckning stämde in 

på respondenten. Svarsalternativet fyra bedömde författarna som ett neutralt 

ställningstagande till påståendet och slutligen bedömde de ett svar mellan fem och 

sju som att påståendet i någon utsträckning stämde in på respondenten. Vidare 

applicerades en nominalskala vid de demografiska frågorna som behandlade 

respondentens kön och ålder.  

 

3.6.5	  Pilotstudie 

Innan en enkätundersökning påbörjas anses det vara av stor vikt att genomföra en 

pilotstudie för att fastställa att undersökningen i stort fungerar på ett bra sätt 

(Bryman & Bell, 2013; Ejlertsson, 2005; Ghauri & Grønhaug, 2005; Thomas, 

2004). Bryman & Bell (2013) menar att det är extra viktigt vid en 

enkätundersökning då det inte finns någon intervjuare på plats som kan reda ut 

potentiella oklarheter för respondenten. En pilotstudie bidrar med kunskap 

angående om respondenten tolkar frågor och svar på samma sätt som forskaren 

(Ejlertsson, 2005). Pilotstudien utförs fördelaktigt på en liten grupp individer som 

är likvärdig med den population som urvalet för studien ska väljas från (Bryman 

& Bell, 2013; Ghauri & Grønhaug, 2005; Shukla, 2008).  
 

Innan författarna i denna studie påbörjade enkätundersökningen genomfördes en 

pilotstudie där nio individer som var likvärdiga med undersökningens population 
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fick genomföra enkäten. Därefter fick de dela med sig av åsikter och tankar kring 

enkätens utformning samt påståendenas formuleringar. Målet med pilotstudien var 

att fastställa att enkäten i stort fungerade bra samt för att komma fram till 

nödvändiga justeringar. Det som framkom var att ett fåtal påståenden behövde 

omformuleras för att uppfattas korrekt samt att svarsskalan ändrades från fem till 

sju svarsalternativ.  
 

3.7	  Urval 

När forskaren har valt lämplig undersökningsdesign samt de instrument som han 

eller hon ska använda vid datainsamling är nästa steg att välja ut de enheter som 

data ska samlas in genom (Ghauri & Grønhaug, 2005). Det är sällan möjligt för en 

forskare att skicka ut en enkät till en hel population (Bryman & Bell, 2013), så 

istället för att samla information från varje enhet i populationen görs ett urval 

vilket innebär att ett visst antal enheter väljs ut från en population (Bryman & 

Bell, 2013; Ghauri & Grønhaug, 2005; Saunders et al. 2009). Detta sparar både tid 

och pengar samt att urvalet sedan kan användas för att dra generella slutsatser om 

populationen (Bryman & Bell, 2013; Ghauri & Grønhaug, 2005; Saunders et al. 

2009).  

 

Processen att ta fram ett urval anses vara en av de viktigaste delarna i forskning 

(Shukla, 2008). Ghauri & Grønhaug (2005) menar att det är särskilt viktigt inom 

kvantitativ forskning. Enligt Bryman & Bell (2013) är urvalets storlek svår att 

fastställa och beror på en kompromiss av faktorer så som tid och pengar. Om 

studien utförs av studenter menar Bryman & Bell (2013) att de har begränsade 

resurser och rekommenderar därför att beslut om urvalets storlek fördelaktigt tas 

tillsammans med kursansvarig eller institutionsledning. Storleken avgörs av vilka 

resurser studenterna har tillgång till (Bryman & Bell, 2013).   

  

Urvalstekniker kan delas in i två stora kategorier, vilka är slumpmässigt samt icke-

slumpmässigt urval (Bryman & Bell, 2013; Ghauri & Grønhaug, 2005; Saunders 

et al. 2009; Shukla, 2008). Vilken teknik som appliceras beror på faktorer så som 

mål med forskningen och tillgängliga resurser (Shukla, 2008). I en slumpmässig 

urvalsteknik är sannolikheten för att varje enhet ska bli vald känd, denna 
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sannolikhet är dessutom i allmänhet lika stor för alla enheter i populationen 

(Bryman & Bell, 2013; Saunders et al. 2009). I en icke-slumpmässig urvalsteknik 

är det istället tvärt om (Bryman & Bell, 2013; Saunders et al. 2009) och resultatet 

blir därför svårare att generalisera (Cohen et al. 2011; Shukla, 2008). Fördelen 

med ett slumpmässigt urval anses vara att urvalsfel, vilket innebär skillnaden 

mellan urvalet och den population som urvalet gjorts ifrån, förväntas minska 

(Bryman & Bell, 2013; Ghauri & Grønhaug, 2005). Bryman & Bell (2013) menar 

dessutom att resultatet lättare kan generaliseras, vilket främst anses vara viktigt 

inom kvantitativ forskning. Dock anses en fördel med ett icke-slumpmässigt urval 

vara att det kräver mindre tid och kostnader än ett slumpmässigt urval (Shukla, 

2008).  

 

I denna studie applicerades ett icke-slumpmässigt urval på grund av författarnas 

begränsade resurser, detta trots att det minskade möjligheten till ett resultat som 

var möjligt att generalisera. De vanligaste urvalsteknikerna vid ett icke-

slumpmässigt urval är enligt Bryman & Bell (2013) bekvämligthetsurval, 

snöbollsurval samt kvoturval. När forskaren använder ett bekvämlighetsurval 

innebär det att urvalet består av individer som finns i forskarens närhet vid 

tillfället (Bryman & Bell, 2013; Cohen et al. 2011; Ghauri & Grønhaug, 2005). 

Forskaren gör en bedömning att den valda populationen är homogen och att de 

individer som väljs ut därför speglar populationen (Shukla, 2008). Detta urval är 

enligt Shukla (2008) det minst tids- och kostnadskrävande av samtliga 

urvalstekniker.  

 

Ett snöbollsurval kan förklaras som en variant på ett bekvämlighetsurval men här 

inleder forskaren processen genom att kontakta en liten grupp relevanta 

respondenter, vilka sedan används för att nå fler lämpliga respondenter (Bryman 

& Bell, 2013; Cohen et al. 2011; Shukla, 2008). Denna teknik är enligt Cohen et 

al. (2011) och Shukla (2008) användbar när forskaren vill få kontakt med 

individer som är svåra att nå. Slutligen innebär ett kvoturval att forskaren 

kategoriserar respondenterna utifrån ett eller flera kriterier (Bryman & Bell, 2013; 

Ghauri & Grønhaug, 2005; Shukla, 2008). Dessa kriterier speglar vanligtvis en 

respondents demografiska egenskaper samt specifika attityder eller beteenden 

(Shukla, 2008).  
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Författarna till denna studie valde att använda ett bekvämlighetsurval bestående 

av individer som vid tillfället fanns i författarnas närhet. Det enda kravet var att 

individen skulle vara över 18 år. De främsta anledningarna till att ett 

bekvämlighetsurval genomfördes var brist på resurser samt att författarna på ett 

relativt enkelt sätt kunde identifiera individer som var lämpliga för studien. Att ett 

snöbollsurval inte ansågs vara passande för studien grundades i att författarna inte 

hade några svårigheter att nå relevanta respondenter för studien vilket är en av 

huvudorsakerna till att göra ett snöbollsurval. Ett kvoturval ansågs inte heller 

lämpligt då författarna inte såg någon relevans i att kategorisera respondenterna. 
 

3.7.1	  Urvalsram 

En urvalsram kan förklaras som en uppställning av samtliga enheter i den 

population som forskaren gör sitt urval från (Aaker et al. 2011; Bryman & Bell, 

2013; Dahmström, 2011; Shukla, 2008). Shukla (2008) menar dock att det är 

mycket svårt och dyrt att utforma en helt korrekt och representativ urvalsram. 

Denna svårighet kan leda till så kallade fel i urvalsramen, vilket kan förklaras som 

skillnaden mellan populationen som forskaren identifierat och den population som 

faktiskt används (Bryman & Bell, 2013; Shukla, 2008).  
 

I denna studie bestod urvalsramen av individer som var över 18 år och det var 

med andra ord individer som uppfyllde detta kriteriet som ingick i urvalet för 

studien. Anledningen till att författarna till studien valde detta kriteriet var för att 

det med största sannolikhet skulle innebära att respondenten hade konsumerat 

livsmedel. Författarna hade som avsikt att samla in minst 100 valida svar. 

Eftersom det inte finns några givna regler för urvalets storlek samt att de hade 

begränsade resurser kom de fram till urvalets storlek genom diskussion med lektor 

vid institutionen för marknadsföring vid Linnéuniversitetet. 
 

3.7.2	  Val	  av	  urval	  samt	  procedur	  för	  datainsamling 

Enkäten i denna studie skickades ut till urvalet genom Google Forms vilket var 

individer som fanns i författarnas närhet vid tillfället och var 18 år eller äldre. 
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Respondenterna i urvalet mottog enkäten genom privata mail. Enkäten skickades 

ut till 250 respondenter då författarna ville uppnå minst 100 valida svar. De ansåg 

att det var tillräckligt att skicka enkäten till 250 respondenter då de hade 

personliga relationer till dem vilket de trodde skulle bidra till en hög 

svarsfrekvens. Enkäten fanns tillgänglig att svara på under två dygn, därefter hade 

författarna fått in 135 svar vilket de ansåg var tillräckligt då de som tidigare 

nämnt hade som avsikt att samla in minst 100 valida svar. Vidare var svaren 

relativt jämnt fördelade mellan män och kvinnor, 44 respektive 56 procent. 

Respondenterna var 18 år och uppåt och den största andelen av de som deltog i 

studien var i åldrarna 18-29 år, hela 68 procent representerade denna 

ålderskategori. Vid 135 svar valde författarna att stänga enkäten. Därefter 

skickades mail till samtliga respondenter som tack för deras medverkan i 

undersökningen.  
 

3.8	  Metod	  för	  analys	  av	  data 

Det finns tre huvudsakliga statistiska tekniker för att analysera kvantitativ data, 

vilka är univariat, bivariat samt multivariat analys (Aaker et al. 2011; Bryman & 

Bell, 2013). Att använda en univariat analys innebär att en analys av en variabel 

åt gången genomförs (Aaker et al. 2011; Bryman & Bell, 2013), med andra ord 

analyseras varje fråga enskilt (Jacobsen, 2002). De vanligaste tillvägagångssätten 

för en sådan analys är enligt Bryman & Bell (2013) och Jacobsen (2002) diagram, 

frekvenstabell, mått på centraltendensen samt spridningsmått. Diagram och 

frekvenstabell handlar om fördelningar, både i absoluta och relativa tal, medan 

mått på centraltendens samt spridningsmått handlar om det mest typiska svaret 

respektive variationen i svaret (Bryman & Bell, 2013; Jacobsen, 2002). 

Medelvärde är ett av de mått som används för att beräkna centraltendensen och är 

det mått som används mest frekvent av statistiker (Eliasson, 2013). Måttet 

beräknas genom att addera alla svarsalternativ och sedan dividera med antalet svar 

(Eliasson, 2013). Standardavvikelse är ett mått på spridning och är 

sammankopplat till medelvärdet (Eliasson, 2013). Det grundar sig i den 

genomsnittliga variationen kring medelvärdet och beskriver hur stor andel av 

svaren som avviker från medelvärdet (Bryman & Bell, 2013).   
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Om analysen berör två variabler klassas det som en bivariat analys (Aaker et al. 

2011; Bryman & Bell, 2013). De vanligaste metoderna för att utföra en sådan 

analys är kontingenstabeller, Pearsons r, Spearmans rho, Phi samt Cramérs V 

(Bryman & Bell, 2013; Jacobsen, 2002). Vilken metod som appliceras avgörs av 

vilka typer av variabler som analyseras (Bryman & Bell, 2013). Vidare menar 

Bryman & Bell (2013) att en multivariat analys handlar om ett avancerat samband 

mellan tre eller flera variabler. En sådan analys används när det finns falska 

samband, en mellanliggande variabler eller en tredje variabel av betydelse 

(Bryman & Bell, 2013).  
 

Författarna till denna studie valde att genomföra en univariat analys. Detta då de 

var intresserade av att analysera och beskriva varje variabel enskilt. Vidare tog 

författarna fram beskrivande statistik i form av stapeldiagram, frekvenstabeller, 

medelvärde samt standardavvikelse då detta enligt teorin är något en univariat 

analys ska innefatta. En bivariat analys var inte av intresse för författarna då de 

inte var ute efter att beröra två variabler i relation till varandra. Vidare ansågs inte 

heller en multivariat analys lämplig då författarna inte var intresserade av ett 

avancerat samband mellan tre eller flera variabler. När författarna analyserade 

insamlad data statistiskt använde de mjukvaran SPSS. Innan de påbörjade själva 

analysen överfördes insamlad data från Google Forms via ett exceldokument. 

Därefter gjordes nödvändiga justeringar av märkning och kodning på variablerna.  
 

Med hjälp av SPSS genomfördes sedan en univariat analys i form av 

stapeldiagram och frekvenstabeller som enskilt visade resultatet av samtliga 

påståenden i enkäten. Genom analysen beräknades dessutom måtten medelvärde, 

standardavvikelse, minimun och maximum på varje koncept i form av 

beskrivande statistik. Med andra ord räknades ett genomsnittligt mått ut på 

samtliga tre påståenden som hörde till konceptet för att få fram ett typiskt svar. 

Angående konceptet perception plockades dock påstående P3 bort då detta var 

motsägelsefullt gentemot de andra påståendena om konceptet och hade därför 

bidragit till ett missvisade genomsnitt. Av samma anledning plockades påstående 

SJ2 bort från beräkningen av genomsnittet på konceptet självständighet.  
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3.9	  Kvalitetskriterier 

De två viktigaste kvalitetskriterierna för en enkätundersökning anses vara 

validitet samt reliabilitet (Bryman & Bell, 2013; Ghauri & Grønhaug, 2005). För 

att en enkät ska ha hög validitet måste den också ha en hög grad av reliabilitet, 

inget av dessa två kriterier är med andra ord tillräckliga på egen hand (Bell, 2007; 

Bryman & Bell, 2013; Saunders et al. 2009). Validitet handlar i stora drag om i 

vilken utsträckning mätningen verkligen mäter begreppet som forskaren har som 

avsikt att mäta (Bryman & Bell, 2013; Jacobsen, 2002; Shukla, 2008). Att den har 

hög reliabilitet innebär i sin tur att data samlas in på ett konsekvent sätt (Bryman 

& Bell, 2013; Saunders et al. 2009).  
 

3.9.1	  Validitet 

Ytvaliditet beskriver i vilken utsträckning det mått som används är ett rimligt mått 

på det som det utger sig att mäta (Aaker et al. 2011; Bryman & Bell, 2013; Ghauri 

& Grønhaug, 2005; Shukla, 2008). För att avgöra graden av ytvaliditet kan 

forskare ta hjälp av experter inom ämnet för att låta dem bedöma om måttet 

fångar konceptet i fråga (Bryman & Bell, 2013; Ghauri & Grønhaug, 2005; 

Shukla, 2008). Begreppsvaliditet är främst väsentlig inom kvantitativ forskning 

(Bryman & Bell, 2013) och om denna validitet ska bedömas ska forskaren från 

teori deducera hypoteser som är relevanta för konceptet som står i fokus (Bryman 

& Bell, 2013; Shukla, 2008). Extern validitet avser i vilken utsträckning resultat 

kan generaliseras utanför undersökningens sammanhang (Bryman & Bell, 2013; 

Ghauri & Grønhaug, 2005). Extern validitet är den främsta anledningen till att 

kvantitativa forskare vill skapa ett representativt urval (Bryman & Bell, 2013).  
 

För att säkerställa en hög grad av ytvaliditet valde författarna till denna studie att 

ta hjälp av två experter vid Linnéuniversitetet för att låta dem bedöma om måtten 

fångade konceptet i fråga. Dessa experter var en universitetsadjunkt och en lektor 

vid institutionen för marknadsföring vilka båda bedömde att graden av ytvaliditet 

var hög då författarna hade lyckats fånga måtten på de teoretiska koncepten i 

enkätundersökningens påståenden. Författarna i denna studie använde inte 

hypoteser vilket gjorde att begreppsvaliditeten inte gick att bedöma. Vidare ansåg 

författarna att den externa validiteten i denna studie blev relativ låg eftersom 
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författarna valde att göra ett icke-slumpmässigt urval i form av ett 

bekvämlighetsurval. Detta resulterade i att det var svårt att bedöma hur 

representativt urvalet var för den valda populationen.  

 

3.9.2	  Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om konsekvens i mätningen (Ghauri & Grønhaug, 2005; 

Saunders et al. 2009) och om upprepade undersökningar kommer att ge samma 

resultat eller inte (Bryman & Bell, 2013; Ejlertsson, 2005). Bryman & Bell (2013) 

menar att det i grunden handlar om pålitlighet i måttet och mätningen. När det 

gäller kvantitativa undersökningar menar Bryman & Bell (2013) att det av särskilt 

stor vikt att tänka på reliabiliteten i resultatet och ifrågasätta måttens stabilitet 

över tid (Bryman & Bell, 2013). Reliabilitet kan delas in i tre olika faktorer vilka 

är stabilitet, intern reliabilitet samt interbedömarreliabilitet (Bryman & Bell, 

2013). Stabilitet handlar om måttet är stabilt över tid vilket lättast prövas genom 

att mäta en grupp två gånger, för att det ska vara stabilt bör resultaten vara 

snarlika (Bryman & Bell, 2013). Intern reliabilitet berör mått med multipla 

indikatorer och för att uppnå en hög grad av intern reliabilitet bör respondentens 

svar på de olika indikatorerna vara relaterade till varandra (Bryman & Bell, 2013). 

Slutligen handlar internbedömarreliabilitet om subjektiva bedömningar mellan 

forskare, detta kan exempelvis bli aktuellt då svar på öppna frågor i en 

enkätundersökning ska tolkas (Bryman & Bell, 2013). 
 

Stabiliteten i denna studie var svår att bedöma då författarna inte hade möjlighet 

att mäta en grupp två gånger på grund av begränsade tidsresurser. För att försäkra 

en hög grad av intern reliabilitet valde författarna att använda multipla 

indikatorer, mer exakt tre stycken per koncept. Resultatet av enkätundersökningen 

visade att majoriteten av de multipla indikatorer var relaterade till varandra och 

graden av intern reliabilitet kan därför ses som hög. Dock visade resultatet av 

enkätundersökningen att en av de multipla indikatorerna gällande konceptet 

perception var missvisande och författarna upplevde att påstående P3 kan ha 

misstolkats av respondenterna. Därav valdes detta påstående bort och har därför 

varken presenterats i resultat eller diskussion. Författarna ansåg att de 

möjliggjorde för en hög grad av internbedömarreliabilitet då de uteslöt öppna 
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frågor i enkätundersökningen för att undvika att de skulle behöva göra subjektiva 

tolkningar av svaren. Detta eftersom dessa tolkningar skulle kunna ha varit skilda 

inom gruppen och på så sätt ha försämrat graden av internbedömarreliabilitet. 

 

3.9.3	  Källkritik 

Enligt Thurén (2013) kan källkritik definieras som metodregler vilka finns för att 

reda ut vad som är sannolikt. Källkritikens uppgift är att bedöma källor och dess 

pålitlighet (Thurén, 2013). En källa kan vara skriftlig, muntlig eller materiell och 

det som kunskap byggs på kan förklaras som en källa (Thurén, 2013). Friberg 

(2012) menar att det är viktigt att vara kritisk mot de källor som används i en 

studie. Om källorna inte skulle vara vetenskapliga anses det vara extra viktigt att 

vara kritisk och klargöra vem, när och varför texten skrivits (Friberg, 2012). 

 

Det finns enligt Thurén (2013) fyra kriterier för källkritik vilka är äkthet, 

tidssamband, oberoende samt tendensfrihet. Äkthet innebär att källan ska vara det 

den utger sig för att vara, dock kan det vara svårt att dra gränsen mellan vad som 

är äkta och vad som är falskt (Thurén, 2013). Tidssamband innebär att desto 

längre tid det gått mellan att källan används och tillfället då den berättats, desto 

mindre trovärdig blir den och anledningen att tvivla på källan blir större (Thurén, 

2013). Oberoende innebär att källan exempelvis inte ska vara ett referat på en 

annan källa eller en avskrift utan källan bör stå för sig själv (Thurén, 2013). 

Tendensfrihet betyder att det inte ska gå att misstänka att källan presenterar en 

falsk bild av verkligheten (Thurén, 2013). En individs intressen så som 

personliga, politiska eller ekonomiska intressen får inte bidra till ett falskt innehåll 

(Thurén, 2013). 
 

Merparten av de artiklar som använts i denna studie ansåg författarna var 

akademiska tidskriftartiklar då de kriterier som författarna har följt i bedömningen 

av artiklar har uppfyllts. Dessa kriterier innebar att artikeln skulle vara skriven i 

en erkänd journal, att den hänvisar till många referenser samt att den innehåller 

väsentliga moment så som introduktion, metod samt resultat. Författarna har 

kontrollerat samtliga artiklar i de databaser som använts och i dessa presenterades 

samtliga som akademiska tidskriftsartiklar. De artiklar som delvis inte nådde 
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författarnas krav men som ändå har inkluderats i studien har motiverats av 

författarna nedan. För att källan skulle vara oberoende och stå för sig själv valde 

författarna att gå tillbaka till ursprungskällan för att hämta information de ville 

använda därifrån. Detta gjorde de dessutom för att kontrollera att informationen 

var korrekt.  

 

Författarna valde vidare att använda nypublicerade artiklar i den mån som det var 

möjligt för att minska risken för att källan skulle kunna betvivlas samt för att den 

skulle vara så aktuell som möjligt. Dock har vissa äldre källor varit nödvändiga att 

använda för att kunna definiera vissa koncept från en ursprungskälla samt för att 

stärka att något argument har kvarstått över tid. Samtliga artiklar har lästs av alla 

författare för att säkerställa att de tolkats och uppfattats korrekt av fler än en 

person. Författarna valde att komplettera teorikapitlet med relevanta böcker inom 

de områden där tillräcklig information av relevans från tidskriftsartiklar saknades.  
 

Den del i teorikapitlet som handlar om värderingar har till stor del baserats på 

litteratur av Schwartz. Trots detta ansåg författarna att diskussionens trovärdighet 

blev hög då Schwartz har genomfört många år av forskning inom ämnet samt att 

hans resultat är väl beprövade och har applicerats av andra forskare vilket är något 

som har poängterats i teorikapitlet. Vidare ansåg författarna att artiklarna av 

Fawkes & Gregory (2000) och Waller & Polonsky (1998) krävde en motivering 

för att kunna inkluderas i studien. Artiklarna saknade en del av de väsentliga 

moment som författarna satt upp som kriterium för inkludering men de var båda 

publicerade i erkända journaler samt att de hänvisar till många referenser. 

Författarna valde därav att inkludera dem i studien eftersom de innehöll relevant 

information. 
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3.10	  Sammanfattning	  av	  kapitel	  

Nedan sammanfattas de metodval som applicerats på denna specifika studie.  
	  
Tabell 4: Sammanfattning av metodval 

Undersökningsansats	  
-‐ Deduktivt	  
-‐ Kvantitativt	  

Undersökningssyfte	  
-‐ Beskrivande	  

Datakällor	  
-‐ Primärdata	  

Undersökningsdesign	  
-‐ Tvärsnittsdesign	  

Metod	  för	  datainsamling	  
- Enkätundersökning	  

Urval	  
- Bekvämlighetsurval	  

Metod	  för	  analys	  av	  data	  
-‐ Univariat	  analys	  

Kvalitetskriterier	  
-‐ Validitet	  
-‐ Ytvaliditet	  
-‐ Begreppsvaliditet	  
-‐ Extern	  validitet	  
-‐ Reliabilitet	  
-‐ Källkritik	  
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4.	  Resultat 
Nedan presenteras det empiriska material som studiens enkätundersökning 

resulterat i. Kapitlet följer samma struktur som studiens operationalisering och de 

teoretiska koncepten presenteras därav i samma ordning. Kapitel presenterar det 

empiriska materialet statistiskt i form av stapeldiagram och beskrivande statistik 

samt i förklarande text. Se ytterligare statistiskt material i form av 

frekvenstabeller i bilaga 2.   

 

4.1	  Budskap	  i	  marknadskommunikation	  	  

	  

 
Figur 2: Empiriskt resultat av påstående B1  
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Figur 3: Empiriskt resultat av påstående B2 

 

 
Figur 4: Empiriskt resultat av påstående B3 

 

Tabell 5: Beskrivande statistik som berör konceptet budskap  

Beskrivande	  statistik	  

 Antal	  svar	   Minimum	   Maximum	   Medelvärde	   St.	  avvikelse	  

Summa	  budskap	   135	   1	   7	   4,07	   1,288	  
Antal	  valida	  svar	   135	       
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Det första påståendet som rörde budskap (B1) handlade om i vilken utsträckning 

reklam om ekologiska livsmedel väckte respondentens intresse eller inte. 

Resultatet visade en spridd fördelning mellan respondenterna. 19 procent lämnade 

ett neutralt svar (svarsalternativ 4) medan 38 procent valde ett svar på den högre 

delen av skalan (svarsalternativ 5-7) gentemot de 43 procent som valde ett av de 

lägre svaren (svarsalternativ 1-3). Det mest förekommande svaret på påståendet 

var svarsalternativ tre, vilket 22 procent av respondenterna angav. Påstående B2 

berörde om respondenten ansåg att han eller hon förstod vad reklam om 

ekologiska livsmedel ville förmedla. 23 procent valde svarsalternativ fyra vilket 

innebar ett neutralt svar på påståendet. 23 procent av respondenterna valde ett svar 

på den nedre delen av skalan medan hela 54 procent av respondenterna angav ett 

svar på den högre delen av skalan. Det mest förkommande svaret på detta 

påstående var fem vilket 24 procent valde. Det sista påståendet angående budskap 

(B3) handlade om respondenten ansåg att han eller hon uppmärksammade reklam 

om ekologiska livsmedel. 27 procent av respondenterna var neutrala till 

påståendet vilket dessutom var det mest förekommande svaret. 29 procent angav 

ett svar på den högre delen av skalan medan 44 procent angav ett svar på den 

lägre delen. Medelvärdet för de tre påståendena som behandlade budskapet 

beräknades till 4,07 och standardavvikelsen till 1,288. 

 

4.2	  Perception 

 
Figur 5: Empiriskt resultat av påstående P1  
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Figur 6: Empiriskt resultat av påstående P2 

 

Tabell 6: Beskrivande statistik som berör konceptet perception 

Beskrivande	  statistik	  

 Antal	  svar	   Minimum	   Maximum	   Medelvärde	   St.	  avvikelse	  

Summa	  perception	   135	   1	   7	   3,74	   1,309	  
Antal	  valida	  svar	   135	       

 

Det första påståendet som berörde perception (P1) behandlade respondentens 

uppfattning angående om reklam om ekologiska livsmedel når fram till honom 

eller henne. Här lämnade majoriteten, 59 procent, ett svar på den lägre delen av 

svarsskalan. Här fanns dessutom det mest förekommande svaret vilket var 

svarsalternativ tre, vilket 35 procent av respondenterna valde. 21 procent var 

neutrala till påståendet och 21 procent angav ett av de högre svarsalternativen. 

Påstående P2 berörde i vilken utsträckning respondenten uppfattade reklam om 

ekologiska livsmedel som tilltalande. 29 procent av respondenterna uppgav ett 

neutralt svar vilket också var det mest förekommande svaret på påståendet. Vidare 

angav 35 procent av respondenterna ett av de lägre svarsalternativen medan 37 

procent uppgav ett av de högre. Svaren på påståendet var med andra ord spritt 

fördelade över skalan. Medelvärdet för påståendena beräknades till 3,74 och 

standardavvikelsen till 1,309. 
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4.3	  Värderingar 

4.3.1	  Hedonism 

 
Figur 7: Empiriskt resultat av påstående H1  

 

 
Figur 8: Empiriskt resultat av påstående H2 
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Figur 9: Empiriskt resultat av påstående H3  

 

Tabell 7: Beskrivande statistik som berör konceptet hedonism 

Beskrivande	  statistik	  

 Antal	  svar	   Minimum	   Maximum	   Medelvärde	   St.	  avvikelse	  

Summa	  hedonism	   135	   3	   7	   5,52	   1,098	  
Antal	  valida	  svar	   135	       

 

Vid det första påståendet angående hedonism (H1) skulle respondenten svara på 

hur viktig kvaliteten på ekologiska livsmedel var för honom eller henne. Hela 86 

procent valde ett svarsalternativ på den högre delen av skalan. Endast sju procent 

valde ett av de lägre alternativen på skalan. 42 procent av respondenterna angav 

svarsalternativ sju och var därav det som flest respondenter valde. Vidare var sju 

procent neutrala till påståendet. Hur avgörande smak var för respondenten 

gällande ekologiska livsmedel behandlades i påstående två (H2) och även här var 

svaren övervägande på den övre delen av svarsskalan. 89 procent av 

respondenterna valde ett svar på den högre delen av skalan. Sju procent var 

neutrala till påståendet och endast sex procent angav ett svar på den lägre delen av 

skalan. 41 procent av respondenterna valde svarsalternativ sju, vilket dessutom 

var det svar som var mest förekommande. 

 

Det tredje påståendet angående hedonism (H3) behandlade huruvida det var 

viktigt att ekologiska livsmedel ger en smakupplevelse som bidrar till en personlig 
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tillfredsställelse. 77 procent valde ett av de högre svarsalternativen på skalan. 

Vidare var 16 procent neutrala till påståendet och åtta procent angav ett svar på 

den lägre delen av skalan. På detta påstående valde flest respondenter 

svarsalternativ sju, denna andel utgjordes av 30 procent av svaren. De tre 

påståendena angående hedonism fick medelvärdet 5,52 och standardavvikelsen 

beräknades till 1,098. 
 

4.3.2	  Stimulering 

 
Figur 10: Empiriskt resultat av påstående ST1 

 

 
Figur 11: Empiriskt resultat av påstående ST2 
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Figur 12: Empiriskt resultat av påstående ST3 

 

Tabell 8: Beskrivande statistik som berör konceptet stimulering 

Beskrivande	  statistik	  

 Antal	  svar	   Minimum	   Maximum	   Medelvärde	   St.	  avvikelse	  

Summa	  stimulering	   135	   1	   7	   3,11	   1,319	  
Antal	  valida	  svar	   135	       

 

Det första påståendet angående stimulering (ST1) behandlade i vilken 

utsträckning en respondent ansåg att ekologiska livsmedel var något nytt och 

spännande. På detta påstående svarade majoriteten av respondenterna att de inte 

ser ekologiska livsmedel som något nytt och spännande då 53 procent valde ett 

lågt alternativ på skalan. Endast 24 procent av respondenterna valde ett av 

svarsalternativen på den övre delen av skalan. Vidare valde 25 procent ett neutralt 

svar, vilket också var det mest förekommande svaret på påståendet. Det andra 

påståendet gällande stimulering (ST2) behandlade i vilken utsträckning en 

respondent ansåg att det var viktigt att ekologiska livsmedel ligger rätt i tiden. 56 

procent av respondenterna valde ett av de lägre svaren på skalan. 27 procent av 

respondenterna angav ett svar på den övre delen av skalan. Det mest 

förekommande svaret på påståendet var ett, vilket 24 procent av respondenterna 

angav. Vidare var 17 procent av respondenterna neutrala till påståendet.  
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Det tredje påståendet gällande stimulering (ST3) behandlade om det ansågs vara 

viktigt att följa trender angående ekologiska livsmedel. Majoritet ansåg att det inte 

var av intresse att följa trender då 69 procent valde ett av de lägre svarsalternativ 

på skalan. Endast 16 procent av respondenterna valde ett av de högre alternativen 

på skalan. Vid detta påstående var svarsalternativ ett det mest förekommande, 

vilket hela 36 procent valde. Vidare valde 16 procent det neutrala 

svarsalternativet. Medelvärdet för de tre påståendena angående stimulering 

beräknades till 3,11. Standardavvikelsen för värderingen stimulering beräknades 

till 1,319. 
 

4.3.3	  Välvilja 

 
Figur 13: Empiriskt resultat av påstående V1 
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Figur 14: Empiriskt resultat av påstående V2 

 

 
Figur 15: Empiriskt resultat av påstående V3 

 

Tabell 9: Beskrivande statistik som berör konceptet välvilja 

Beskrivande	  statistik	  

 Antal	  svar	   Minimum	   Maximum	   Medelvärde	   St.	  avvikelse	  

Summa	  välvilja	   135	   1	   7	   4,78	   1,450	  
Antal	  valida	  svar	   135	       

 

Det första påståendet gällande välvilja (V1) behandlade om respondenten ansåg 

att det var viktigt att veta vilken inverkan ekologiska livsmedel har på människor i 
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hans eller hennes närhet. 21 procent av respondenterna svarade neutralt på 

påståendet och 58 procent angav ett av de högre svarsalternativen. Det svar som 

flest respondenter angav var alternativ fem, vilket 22 procent gjorde. Vidare var 

det sammanlagt 22 procent som valde ett svar på den lägre delen av svarsskalan. 

Det nästföljande påståendet om välvilja (V2) berörde om respondenten ansåg att 

det var viktigt att ekologiska livsmedel förbättrade hälsan hos människor i hans 

eller hennes närhet. 19 procent av respondenterna valde att svara på den lägre 

delen av svarsskalan och 17 procent var neutrala till påståendet. Hela 30 procent 

av respondenterna valde svarsalternativ fem, vilket var det mest förekommande 

svaret på påståendet. Resterande 33 procent valde svarsalternativ sex eller sju.  

 

Det sista påståendet om välvilja (V3) berörde om respondenten ansåg att det var 

viktigt att ekologiska livsmedel främjade välbefinnandet för människor i hans 

eller hennes närhet. 16 procent av respondenterna var neutrala till påståendet. Det 

alternativ på svarsskalan som var mest förekommande var fem då 25 procent av 

respondenterna valde detta alternativ. 57 procent av respondenterna angav ett svar 

på den högre delen av svarsskalan. Resterande 26 procent av respondenterna 

valde ett svar på skalans lägre del. Medelvärdet för påståendena angående 

värderingen välvilja beräknades till 4,78 och resulterade i en standardavvikelse på 

1,450. 

4.3.4	  Universalism 

 
Figur 16: Empiriskt resultat av påstående U1 
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Figur 17: Empiriskt resultat av påstående U2  

 

 
Figur 18: Empiriskt resultat av påstående U3 

 

Tabell 10: Beskrivande statistik som berör konceptet universalism 

Beskrivande	  statistik	  

 	  Antal	  svar	   Minimum	   Maximum	   Medelvärde	   St.	  avvikelse	  

Summa	  universalism	   135	   2	   7	   4,94	   1,292	  
Antal	  valida	  svar	   135	       

 

Det första påståendet som rörde universalism (U1) behandlade en respondents 

åsikt angående vikten av att veta vilken påverkan ekologiska livsmedel har på 



	  
60	  

miljön. Vid detta påstående valde 24 procent av respondenterna något av de lägre 

alternativen på skalan. 17 procent valde det neutrala alternativet och 60 procent 

valde ett av de högre svarsalternativen. Vidare valde 22 procent av respondenterna 

svarsalternativ fem, vilket därav var det mest förekommande svaret på påståendet. 

Det andra påståendet gällande universalism (U2) behandlade i vilken utsträckning 

det ansågs viktigt att ekologiska livsmedel bidrar till att alla människor får en 

bättre levnadsstandard. 71 procent valde ett av de högre alternativen på skalan. 16 

procent var neutrala och vidare framkom det att 13 procent angav ett svar på den 

lägre delen av svarsskalan.  

 

Påstående tre angående universalism (U3) berörde respondentens åsikt om hur 

viktigt det var att alla människor har tillgång till ekologiska livsmedel. 63 procent 

valde att svara på den högre delen av svarsskalan. 21 procent ansåg att det var av 

mindre vikt och valde därav ett av de lägre svarsalternativen. Vidare var 16 

procent neutrala till detta påstående och det alternativ som flest respondenter 

valde var svarsalternativ fem, vilket 29 procent gjorde. Medelvärdet på de tre 

påståendena angående universalism beräknades till 4,94 och standardavvikelsen 

för denna värdering resulterade i 1,292. 
 

4.3.5	  Säkerhet 

 
Figur 19: Empiriskt resultat av påstående S1  
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Figur 20: Empiriskt resultat av påstående S2  

 

 
Figur 21: Empiriskt resultat av påstående S3  

 

Tabell 11: Beskrivande statistik som berör konceptet säkerhet 

Beskrivande	  statistik	  

 Antal	  svar	   Minimum	   Maximum	   Medelvärde	   St.	  avvikelse	  
Summa	  säkerhet	   135	   1	   7	   5,39	   1,286 
Antal	  valida	  svar	   135	       

 

Första påståendet om säkerhet (S1) berörde i vilken utsträckning respondenten 

värdesätter att ekologiska livsmedel har producerats utan bekämpningsmedel eller 
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kemikaliska tillsatser. Merparten av respondenterna valde ett alternativ på den 

högre delen av svarsskalan, vilket sammanlagt 86 procent gjorde. Det mest 

förekommande svaret på påståendet var sju, vilket 46 procent av respondenterna 

angav. Fem procent av respondenterna var neutrala till påståendet och endast åtta 

procent valde ett svar på den lägre delen av svarsskalan. Det andra påståendet 

gällande säkerhet (S2) behandlade om respondenten ansåg att det var viktigt att 

veta att ekologiska livsmedel är bra för hans eller hennes hälsa. Det alternativ som 

var mest förekommande var svarsalternativ sju vilket 33 procent angav.  

Majoriteten, hela 79 procent, av respondenterna angav ett svar på den högre delen 

av svarsskalan. Vidare var 13 procent neutrala till påståendet och åtta procent 

valde ett svar på den lägre delen av skalan.  

 

Det sista påståendet om säkerhet (S3) berörde om respondenten ansåg att det är en 

trygghet att veta hur ekologiska livsmedel påverkar hans eller hennes välmående. 

Den största andelen, 63 procent, av respondenterna svarade på den högre delen av 

svarsskalan. Det mest frekventa svaret var svarsalternativ fem då 27 procent av 

respondenterna valde detta alternativ. 15 procent av respondenterna valde att 

ställa sig neutrala till påståendet och vidare valde 23 procent ett alternativ från den 

lägre delen av skalan. Medelvärdet för värderingen säkerhet beräknades till 5,39 

och standardavvikelsen beräknades till 1,286. 

4.3.6	  Självständighet 

 
Figur 22: Empiriskt resultat av påstående SJ1 



	  
63	  

 
Figur 23: Empiriskt resultat av påstående SJ2 

 

 
Figur 24: Empiriskt resultat av påstående SJ3 

 

Tabell 12: Beskrivande statistik som berör konceptet självständighet 

Beskrivande	  statistik	  

 Antal	  svar	   Minimum	   Maximum	   Medelvärde	   St.	  avvikelse	  

Summa	  självständighet	   135	   1	   7	   3,43	   1,660	  
Antal	  valida	  svar	   135	       

 

Det första påståendet gällande självständighet (SJ1) berörde om respondenten var 

intresserad av att på egen hand söka information om ekologiska livsmedel. En 
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övervägande andel av respondenterna valde ett alternativ på den lägre delen av 

svarsskalan, vilket hela 69 procent gjorde. Det svarsalternativ som flest 

respondenter valde var alternativ ett, vilket 27 procent gjorde. Vidare valde 13 

procent att ställa sig neutrala till påståendet och de övriga 36 procenten lämnade 

ett svar på den högre delen av svarsskalan. Det andra påståendet som berörde 

självständighet (SJ2) kretsade kring om människor i respondentens omgivning 

väljer ekologiska livsmedel bidrar det till att även han eller hon väljer det. Det 

mest förekommande svaret var alternativ tre, vilket 24 procent valde. 25 procent 

valde antingen ett eller två på den lägre delen av svarsskalan. 16 procent var 

neutrala till påståendet och de övriga 34 procenten valde svarsalternativ från den 

högre delen av skalan.  

 

På det tredje påståendet om självständighet (SJ3) fick respondenten ta ställning till 

om han eller hon var nyfiken på nyheter samt diskussioner om ekologiska 

livsmedel. Det mest frekventa svaret var alternativ fem vilket 20 procent valde. 

Vidare var 16 procent neutrala till påståendet och 44 procent av respondenterna 

valde ett svar på den högre delen av svarsskalan medan 40 procent valde 

alternativ på den lägre delen av skalan. Medelvärdet för värderingen 

självständighet beräknades till 3,43 och standardavvikelsen resulterade i 1,660.  
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5.	  Diskussion 
Nedan kommer det empiriska resultatet av studien att diskuteras och tolkas. 

Kapitlet har som avsikt att klargöra sambandet mellan studiens teoretiska 

ramverk och det empiriska resultatet. Kapitlet följer samma struktur som 

operationaliseringen samt som det empiriska resultatet gör. 
 

5.1	  Budskap	  i	  marknadskommunikation 

Påståendena som behandlade budskap hade ett medelvärde på 4,07 vilket kan 

tolkas som att respondenterna ställde sig nästintill helt neutrala till påståendena. 

Påståendena handlade om i vilken utsträckning respondenten uppmärksammade 

reklam om ekologiska livsmedel och resultatet gav inget tydligt svar på om 

reklam om ekologiska livsmedel faktiskt uppmärksammas av konsumenten eller 

inte, vilket kan ses som oroväckande för företag inom branschen. Detta eftersom 

det enligt Armstrong et al. (2009) är viktigt är att identifiera en konsumentens 

värderingar för att kunna nå ut med ett budskap. Det neutrala resultatet skulle 

kunna förklaras av att budskap om ekologiska livsmedel inte fokuserar på rätt 

värderingar då företag inte har lyckats identifiera dessa i dagsläget och att det på 

grund av det inte lyckas nå fram till konsumenten på ett önskvärt sätt.  

 

Trots att respondenterna inte ansåg sig uppmärksamma reklam om ekologiska 

livsmedel i särskilt stor utsträckning ansåg majoriteten av dem att de förstod vad 

reklam om ekologiska livsmedel vill förmedla. Detta kan tyda på att budskapet 

uppfattas som det är tänkt men det innebär dock inte att det speglar de värderingar 

som är relevanta för konsumenten när det gäller ekologiska livsmedel och väcker 

därför inte deras intresse. Detta tyder vidare på att konsumenter idag inte tar till 

sig budskapet på ett meningsfullt sätt. Något som enligt Mohr & Nevin (1990) är 

av stor betydelse. 

 

Armstrong et al. (2009) och Keller (2001) menar att det är av stor vikt att ett 

budskap fångar konsumentens uppmärksamhet och intresse. Detta är något det 

tyder på att budskap om ekologiska livsmedel inte tenderar att göra i dagsläget. 
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Det kan därav tänkas att budskap om ekologiska livsmedel inte är anpassat efter 

de konsumenter som kommunikationen faktiskt är riktad till, vilket är något som 

Berglund & Boson (2010) menar är av stor vikt. Dahlén & Lange (2009) Kihlberg 

& Risvik (2007) menar att det är betydande att företag har förståelse för de 

värderingar som konsumenten har, något resultat från denna studie tyder på att 

företag inte har i dagsläget. 

 

5.2	  Perception 

Medelvärdet på påståendena angående perception beräknades till 3,74 vilket är ett 

resultat på den lägre delen av svarsskalan, dock hamnade det nära det neutrala 

svarsalternativet fyra. Dessa påståenden berörde respondentens uppfattning 

angående om reklam om ekologiska livsmedel var tilltalande och nådde fram till 

dem. Resultatet tyder på att budskap om ekologiska livsmedel inte uppfattas som 

särskilt tilltalande i dagsläget. Enligt Friedmann & Zimmer (1988) är det som 

direkt uttrycks i budskapet avgörande för hur konsumenten uppfattar och skapar 

mening av budskapet. Med tanke på att budskap om ekologiska livsmedel inte 

uppfattas som särskilt tilltalande idag kan det tänkas att något i budskapets direkta 

mening behöver förändras för att denna uppfattning hos konsumenten ska ändras.  

 

Vilka värderingar en konsument har anses enligt Gandal et al. (2005), Postman et 

al. (1948) och Schwartz et al. (2000) kunna påverka hur han eller hon tolkar 

någonting. Eftersom denna studies empiriska resultat kan tolkas som att budskap 

om ekologiska livsmedel inte uppfattas som tilltalande i särskilt stor utsträckning 

tyder det på att konsumentens uppfattning inte stämmer överens med det som 

budskap om ekologiska livsmedel förmedlar idag. Detta kan bero på att budskapet 

inte fokuserar på de värderingar som är viktiga för konsumenten, något som enligt 

Dahlén & Lange (2009) och Kihlberg & Risvik (2007) påverkar en konsuments 

respons på ett företags marknadskommunikation. Vidare menar Solomon et al. 

(2010) att en konsumentens förmåga att ta till sig information är begränsad vilket 

gör det ännu viktigare att budskapet speglar värderingar som är av stor vikt för 

konsumenten. Detta kan tolkas som något företag inom branschen för ekologiska 

livsmedel inte har lyckats med i dagsläget med tanke på hur konsumenten 

uppfattar budskap om ekologiska livsmedel.  
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5.3	  Värderingar 

5.3.1	  Hedonism 

Påståendena gällande värderingen hedonism behandlade en konsuments åsikter 

angående hur viktig kvalitet och smak anses vara när det gäller ekologiska 

livsmedel. Hedonism tolkas som den värdering respondenterna ansåg vara 

viktigast då medelvärdet på påståendena var 5,52. Detta tyder på att majoriteten 

ansåg att smak och kvalitet är betydande angående ekologiska livsmedel. Det kan 

även tolkas som att det var viktigt för respondenterna att smak tillsammans med 

kvalitet skulle skapa en personlig tillfredsställelse. En värdering speglar en 

individs beteende (Bardi & Schwartz, 2003; Dreezens et al. 2005; Hauser et al. 

2013; Krystallis et al. 2012; Schwartz, 1992; Schwartz & Bilsky, 1987; Zhou et 

al. 2013). Detta tyder på att en konsument i större utsträckning kommer att välja 

ekologiska livsmedel om han eller hon är medveten om att dessa produkter håller 

en hög kvalitet samt att de smakar gott.  

 

Det är enligt Doran (2009) viktigt att veta vilka värderingar en konsument söker 

efter i en produkt. Därav kan smak och kvalitet vara något som ett företag 

fördelaktigt kan tänkas fokusera på i sitt budskap om ekologiska livsmedel. Enligt 

Schwartz (1992; 1994) uppskattar en konsument med hedonistiska värderingar 

tillfredsställelse i livet vilket innebär att denna värdering är något som främjar 

individens eget bästa. Det empiriska resultatet tyder således på att den egoistiska 

aspekten av ekologiska livsmedel är av stor vikt för respondenterna. Detta tyder 

på att företag fördelaktigt kan fokusera på den egoistiska aspekten i budskap om 

ekologiska livsmedel för att väcka större intresse.  

 

5.3.2	  Stimulering 

Stimulering behandlade påståenden som berörde om ekologiska livsmedel ansågs 

som något nytt och spännande och fick medelvärdet 3,11, vilket därav var den 

värdering som erhöll det lägsta medelvärdet. Detta tyder på att respondenterna 

inte ansåg att ekologiska livsmedel är något nytt och spännande. Vidare tolkas det 

som att respondenterna inte ansåg att det var viktigt att ekologiska livsmedel 
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ligger rätt i tiden och majoriteten väljer inte heller att följa med i trender kring 

ekologiska livsmedel. Respondenternas svar kan tolkas som att de anser att 

ekologiska livsmedel idag är något känt och att det inte upplevs som något nytt 

och spännande att följa. Denna värdering berör inte individen på ett personligt 

plan vilket kan betyda att respondenten inte anser att den är lika viktigt, då 

värderingar som rör respondenten personligt har resulterat i svar på den högre 

delen av skalan. Dock har tidigare forskning av Aertsens et al. (2009) och 

Krystallis et al. (2012) visat att värderingar om stimulering är betydande i 

samband med ekologiska livsmedel, vilket säger emot resultatet av denna studie.  

 

Vid påstående två (ST2) och tre (ST3) angående stimulering angav majoriteten 

svarsalternativ ett, vilket kan tolkas som att värderingen inte alls stämmer överens 

på merparten av respondenterna. Detta tyder på att denna värdering inte är 

betydande för respondenterna och bör således inte vara vad budskap i 

marknadskommunikation ska fokusera på då det enligt Dahlén & Lange (2009) 

och Kihlberg & Risvik (2007) är viktigt att fokusera på värderingar som är 

betydande för konsumenten. Att fokusera på denna värdering skulle kunna leda 

till att budskapet inte uppmärksammas av och väcker intresse hos konsumenten.  
 

5.3.3	  Välvilja 

Genom de tre utformade påståendena angående välvilja fick respondenten ta 

ställning till om han eller hon ansåg att det var viktigt att ekologiska livsmedel 

främjar och förbättrar hälsan för individer i respondentens omgivning. 

Medelvärdet för påståendena beräknades till 4,78 vilket motsvarar ett 

svarsalternativ på den högre delen av svarsskalan. Detta tyder på att 

respondenterna anser att värderingar som berör välvilja i viss utsträckning är 

betydande när det rör ekologiska livsmedel. Dock tolkas det inte som en av de 

viktigaste värderingarna. Värdering angående välvilja är enligt Aertsens et al. 

(2009) och Krystallis et al. (2012) positivt korrelerade med ekologiska livsmedel. 

Vid denna studie var svaren på påståendena spridda över skalan och det kan därav 

ses som att respondenterna inte är eniga angående om värderingar gällande 

välvilja är viktiga i samband med ekologiska livsmedel eller inte. På grund av 

detta kan värderingar gällande välvilja tänkas vara mindre betydande att fokusera 
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på vid budskap om ekologiska livsmedel då det enligt Dahlén & Lange (2009) och 

Kihlberg & Risvik (2007) är viktigt att fokusera på värderingar som är viktiga för 

konsumenten för att fånga dennes intresse och uppmärksamhet. Dock kan 

resultatet tolkas som att värderingen inte är helt oväsentlig för respondenten och 

kan därav vara väsentligt att ha i åtanke som företag.  

 

På samtliga påståenden valde flest respondenter svarsalternativ fem vilket kan 

tolkas som att det trots allt har en viss betydelse. Vidare kretsar välvilja enligt 

Schwartz (1992) kring värderingar som rör en individs omgivning och inte 

personen i fråga vilket tolkas kan vara en orsak till att värderingen inte är av 

särskilt stor relevans för respondenterna. Detta då studiens empiriska resultat har 

visat att mer egoistiska värderingar har en större betydelse. 
 

5.3.4	  Universalism 

Värderingen universalism behandlade främst påståenden angående hur ekologiska 

livsmedel påverkar miljön. Denna värdering kan tolkas som en relativt betydande 

värdering då medelvärdet för denna beräknades till 4,94 och kan därav ses som 

den tredje mest betydande värderingen för respondenterna. Detta innebär att 

resultatet är positivt, men dock inte övervägande positivt. Påståenden om hur 

ekologiska livsmedel påverkar miljön gav spridda svar och det fanns ingen 

övervägande majoritet som ansåg att hur ekologiska livsmedel påverkar miljön är 

viktigt. Påståendena angående universalism behandlade även i vilken utsträckning 

det är relevant att alla människor får en bättre levnadsstandard. Detta ansåg 

majoriteten av respondenterna som något betydande, vilket talar emot vad som 

tidigare sagts då respondenterna främst värdesätter värderingar som berör 

individen själv.  

 

Social rättvisa speglar enligt Schwartz (1992) en universalistisk värdering och 

behandlades i påståendet gällande att alla ska ha tillgång till ekologiska livsmedel. 

Detta ansågs av majoriteten vara betydande men var dock inte av högsta relevans 

då det mest förekommande svaret på påståendet var fem. Med tanke på 

medelvärdet på påståendena som tillhörde universalism kan det dock utläsas att 

det kan vara av intresse för företag att fokusera budskap i 
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marknadskommunikation på sådant som rör universalism då det tolkas ha en viss 

betydelse för respondenterna. Ett budskap som kretsar kring detta skulle därav 

kunna väcka konsumentens intresse vilket enligt Armstrong et al. (2009) och 

Keller (2001) är viktigt och skulle således även kunna uppmärksammas mer än 

vad budskap om ekologiska livsmedel gör i dagsläget.   
 

5.3.5	  Säkerhet 

Påståendena om säkerhet berörde om respondenterna ansåg att det var av stor vikt 

att ekologiska livsmedel producerats utan bekämpningsmedel och kemikaliska 

tillsatser, att det var bra för respondentens hälsa samt om det ansågs vara en 

trygghet att veta hur det påverkar hans eller hennes hälsa. Det gick att utläsa att 

värderingar om säkerhet har stor betydelse gällande ekologiska livsmedel. Detta 

då medelvärdet som framkom från det empiriska resultat var 5,39, vilket var det 

näst högsta medelvärdet av samtliga värderingar. Därav kan det vara fördelaktigt 

som företag att fokusera sitt budskap om ekologiska livsmedel på värderingar 

kring säkerhet då det enligt Dahlén & Lange (2009) och Kihlberg & Risvik (2007) 

är viktigt att fokusera på rätt värderingar.  

 

Vidare kan det tolkas som att det är av stor relevans att ekologiska livsmedel inte 

innehåller bekämpningsmedel eller andra kemikaliska tillsatser, detta då hela 86 

procent av respondenterna ansåg att det var viktigt. Detta framkom genom att de 

angav ett svar på påstående S1 på den högre delen av svarsskalan, vilket kan 

tolkas som att denna aspekt är något företag bör ha i åtanke när de utformar ett 

budskap om ekologiska livsmedel. En anledning till att värderingar som rör 

säkerhet ansågs vara av såpass stor vikt för respondenten kan vara att de berör 

individen på ett personligt plan samt dennes eget välmående och trygghet. Detta 

eftersom egoistiska värderingar har visat sig vara de värderingar som är av störst 

vikt för respondenterna angående ekologiska livsmedel, vilket skulle kunna bero 

på de psykologiska faktorer som Berglund & Boson (2010) diskuterar som 

avgörande vid tolkning av budskap.  
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5.3.6	  Självständighet 

Påståendena som behandlade självständighet berörde om respondenten ansåg att 

det var viktigt att på egen hand söka efter information om ekologiska livsmedel 

och om han eller hon var självständig i sitt val av dessa. Medelvärdet för 

påståendena beräknades till 3,43 vilket kan ses som relativt lågt då det var det näst 

lägsta medelvärdet av samtliga värderingar. Ur resultatet kan det utläsas att 

värderingen självständighet har en mindre betydande roll enligt respondenterna 

vilket kan tolkas som att de är mindre intresserade av och nyfikna på att 

självständigt söka information om ekologiska livsmedel. Därav kan det ses som 

viktigt att budskapet i ett företags marknadskommunikation delger relevant 

information om produkterna då respondenterna själva inte har intresse att på egen 

hand söka information om ekologiska livsmedel. Detta eftersom 

marknadskommunikation enligt Keller (2001) används till viss del för att 

informera konsumenten om företags produkter eller tjänster.  

 

Dock svarade merparten av respondenterna på den lägre svarsskalan på påstående 

nummer två (SJ2) vilket tyder på att de har självständigt tänkande och värdesätter 

att ta egna beslut angående ekologiska livsmedel. Därav kan det tänkas vara av 

mindre relevans för företag att fokusera budskap om ekologiska livsmedel på 

vikten av att ta samma beslut om ekologiska livsmedel som andra gör. Detta då 

majoriteten av respondenterna ansågs sig vara självständiga i sitt val av 

ekologiska livsmedel och påverkar således inte av andras beslut. Att fokusera på 

värderingar som rör självständighet bör därav inte vara fördelaktigt eftersom det 

enligt Dahlén & Lange (2009) och Kihlberg & Risvik (2007) är viktigt att 

fokusera på värderingar som är betydande för konsumenten.  
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5.4	  Sammanfattning	  av	  diskussion	  om	  värderingar 

Tabell 13: Rankning av värderingar utifrån det empiriska resultatet 

Placering	  
	  

Värdering	   Högre	  värdering	   Medelvärde	  

1	   Hedonism	   Öppenhet-‐för-‐förändring-‐
värderingar	  

5,52	  

2	  
	  

Säkerhet	   Konservativa	  värderingar	   5,39	  

3	  
	  

Universalism	   Självöverskridande	  värderingar	   4,94	  

4	  
	  

Välvilja	   Självöverskridande	  värderingar	   4,78	  

5	   Självständighet	   Öppenhet-‐för-‐förändring-‐
värderingar	  

3,43	  

6	   Stimulering	   Öppenhet-‐för-‐förändring-‐
värderingar	  

3,11	  

 

 

Genom det empiriska resultatet kan det utläsas vilka värderingar som ansågs vara 

av störst vikt för respondenterna (se tabell 13). Något som ses som intressant är att 

hedonism och säkerhet var de värderingar som beräknades ha det högsta 

medelvärdet. Detta kan ses som intresseväckande eftersom de tillhör två högre 

värderingar som enligt Schwartz (1992) är varandras motståndare. Dessa två anses 

enligt Schwartz (1992) vara varandras motståndare eftersom värderingar som 

handlar om öppenhet-för-förändring främjar nyheter och personlig frihet till 

skillnad från de konservativa värderingarna som motiverar till stabilitet och social 

ordning. Det empiriska resultatet från denna studie kan därav tolkas som att båda 

dessa aspekter är viktiga för konsumenten trots att de enligt Schwartz (1992) 

förklaras som motståndare till varandra. Detta tyder således på att värderingar 

som är motståndare till varandra kan verka gemensamt och väcka intresse och 

uppmärksamhet hos konsumenten. 

 

Det empiriska resultatet tyder på att stimulering var den minst viktiga värderingen 

medan hedonism tolkas som den viktigaste värderingen för respondenterna. Något 

som ses som intressant då dessa enligt Schwartz (1992) anses vara nära besläktade 

med varandra. De förväntades således få liknande resultat, vilket de i denna studie 

inte fick. Vad detta kan beror på är dock svårt att fastställa, men det skulle kunna 



	  
73	  

handla om att värderingar om ekologiska livsmedel skiljer sig från övriga 

värderingar och resultat från tidigare studier behöver således inte vara 

applicerbara på denna studie. Vidare placerade sig värderingarna universalism och 

välvilja i mitten av de sex värderingar som undersöktes i studien. Dessa tillhör 

enligt Schwartz (1992) den högre värderingen självöverskridande värderingar 

vilka främjar välfärd och att alla människor ska behandlas lika. Studiens 

empiriska resultat tyder på att sådana värderingar inte är av största betydelse för 

respondenterna. Snarare är det, vilket tidigare har framkommit genom 

diskussionen, de egoistiska fördelarna med ekologiska livsmedel som tolkas som 

de som värdesätts högst av respondenterna. Detta skulle kunna grundas i att 

respondenterna har lättare för att ta till sig ett budskap som direkt påverkar dem 

själva.  
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6.	  Slutsats 
Detta kapitel presenterar studiens slutsats vilken har baserats på diskussionen i 

det förgående kapitlet och har som avsikt att återkoppla till studiens syfte.  

 

Studiens empiriska resultat visar att budskap om ekologiska livsmedel inte 

uppmärksammas i någon större utsträckning idag. Dock har konsumenten 

förståelse för vad budskap om ekologiska livsmedel vill förmedla. Detta gör att 

slutsatsen kan dras att budskap om ekologiska livsmedel idag inte fokuserar på 

värderingar som är betydande för konsumenten vilket innebär att det inte når fram 

på ett önskvärt sätt. Därav uppfattas det inte heller som tilltalande för 

konsumenten i någon större utsträckning. Av detta kan slutsatsen dras att 

konsumentens uppfattning inte helt stämmer överens med de värderingar som 

budskap om ekologiska livsmedel förmedlar idag.  
 

De värderingar som visade sig vara mest betydande för konsumenten gällande 

ekologiska livsmedel var hedonism och säkerhet. Av detta kan slutsatsen dras att 

dessa värderingar är de som företag ska fokusera på för att nå fram med ett 

budskap om ekologiska livsmedel. Båda dessa värderingar påverkar individen på 

ett personligt plan vilket gör att slutsatsen kan dras att egoistiska värderingar är de 

som värdesätts högst. Vidare framkom att välvilja och universalism hade en viss 

relevans men inte lika hög som de två ovanstående värderingarna hade. Därav kan 

slutsatsen dras att dessa värderingar inte är helt oväsentliga för företag att 

fokusera på i sitt budskap om ekologiska livsmedel. Dock skiljer sig dessa 

värderingar från de två viktigaste genom att de istället fokuserar på alla 

människors välmående. Genom detta kan slutsatsen dras att värderingar som inte 

har en direkt påverkan på individen inte heller har lika stor betydelse. Slutligen 

framkom genom det empiriska resultatet att värderingarna stimulering och 

självständighet är de minst betydande värderingarna för konsumenten angående 

ekologiska livsmedel. Detta leder till slutsatsen att dessa inte ska användas av 

företag i ett budskap om ekologiska livsmedel då de inte är av lika stor relevans 

för konsumenten som de övriga värderingarna.   
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7.	  Forskningsimplikationer 
Nedan beskrivs vilket teoretiskt samt praktiskt bidrag studien har bidragit med 

samt förslag på framtida forskning inom området.  

 

7.1	  Teoretiskt	  bidrag 

Denna studie har bidragit teoretiskt med att fastställa vilka värderingar som är 

betydande, och mindre betydande, för konsumenten angående ekologiska 

livsmedel. Något som det enligt Krystallis et al. (2012) har funnits delade åsikter 

om. Forskning har visat att det finns begränsad förståelse för hur 

marknadskommunikation av ekologiska livsmedel mest fördelaktigt ska utformas 

(Bezawada & Pauwels 2013; Rex & Bauman, 2007; Zhu et al. 2013). Dessutom 

menar Lusk & Briggeman (2009) att det är av stor vikt att 

marknadskommunikation fokuserar på rätt värderingar när det gäller ekologiska 

livsmedel. Då de har funnits delade åsikter om vilka dessa värderingar är i tidigare 

forskning kan de värderingar som har identifierats som viktiga för konsumenten i 

denna studie således vara det som marknadskommunikation om ekologiska 

livsmedel ska fokusera på. Detta kan ses som ett bidrag i form av en framtida 

riktning till forskningen inom området. 

 

Studien har dessutom bidragit teoretiskt med kunskap kring att budskap om 

ekologiska livsmedel idag uppmärksammas i begränsad utsträckning av 

konsumenten. Detta resultat kan ses som ett tecken på att det krävs mer forskning 

för att reda ut de underliggande orsakerna till varför det är så. Dock har denna 

studie i viss mån bidragit teoretiskt till problemet genom de värderingar som 

fastställs som viktiga. Detta då dessa kan användas för att budskapet om 

ekologiska livsmedel ska uppmärksammas och uppfattas som tilltalande i större 

utsträckning. Det är dock svårt att anta att studiens resultat är något definitivt utan 

det visar snarare en riktning. Mer forskning krävs inom området i framtiden vilket 

diskuteras under 7.3.  
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7.2	  Praktiskt	  bidrag 

Studiens resultat har bidragit till praktiska bidrag i form av rekommendationer för 

företag inom branschen för ekologiska livsmedel. Det har visat sig vara relevant 

för företag att fokusera på rätt värderingar vid utformning av budskap om 

ekologiska livsmedel. Detta för att nå ut till och väcka intresse hos konsumenten 

på ett önskvärt sätt. Den främsta rekommendationen till företag inom branschen är 

att lyckas identifiera de värderingar som är viktiga för konsumenten innan de 

utformar ett budskap. De värderingar som enligt studiens resultat har störst 

betydelse angående ekologiska livsmedel är hedonism och säkerhet. Därav 

resulterar det praktiska bidraget i rekommendationer gällande dessa värderingar.  
 

En rekommendation är att fokusera budskap gällande ekologiska livsmedel på 

värderingar kring hedonism. Detta innebär att ett budskap ska förmedla att 

ekologiska livsmedel smakar gott samt att de håller en hög kvalitet. Vidare är det 

även fördelaktigt att förmedla att smak tillsammans med kvalitet bidrar till en 

tillfredsställelse samt smakupplevelse för individen. Företag rekommenderas 

dessutom att fokusera på värderingar kring säkerhet när det gäller ekologiska 

livsmedel. För att spegla värderingar angående säkerhet ska ett budskap fokusera 

på att ekologiska livsmedel produceras utan bekämpningsmedel eller andra 

kemikaliska tillsatser samt poängtera att ekologiska livsmedel främjar individens 

hälsa.  

 

Från studiens empiriska resultat går även att utläsa att konsumenter saknar eget 

intresse för att söka information om ekologiska livsmedel. Det kan därav vara 

fördelaktigt att utforma informativa budskap för att väcka intresse och belysa de 

fördelar ekologiska livsmedel har ur ett smak- och hälsoperspektiv. Detta 

eftersom dessa aspekter har visat sig vara viktigast för konsumenten. Samtliga 

rekommendationer skulle kunna bidra till att konsumenten på ett mer önskvärt sätt 

uppmärksammar och tar till sig budskap om ekologiska livsmedel än vad de gör i 

dagsläget. 
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7.3	  Framtida	  forskning 

Resultatet av denna studie visade endast vilka värderingar som är viktiga för en 

konsument angående ekologiska livsmedel och därav vad budskapet i 

marknadskommunikation ska fokusera på. Studien visar dock inte varför dessa 

värderingar är viktiga för konsumenten utan enbart att de är viktiga. Därmed 

skulle framtida forskning kunna fokusera på att få djupare förståelse för varför 

dessa värderingar är viktiga för konsumenten. Detta kunde fördelaktigt göras 

genom en kvalitativ studie vilket oftast ger en djupare förståelse vilket hade 

kunnat vara givande och intressant i detta avseende. Vidare skulle framtida 

forskning kunnat mer specifikt fokusera på hur budskapet i 

marknadskommunikation ska utformas för att spegla dessa värderingar. Framtida 

forskning skulle dessutom fördelaktigt kunna genomföra denna studie i en större 

omfattning. Om studien skulle genomföras med ett slumpmässigt urval och 

inkludera fler respondenter skulle den troligtvis resultera i ett mer generaliserbart 

resultat.  
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8.	  Begränsningar 
Resurser, i form av tid och pengar, var en begränsning i denna studie. Denna 

begränsning bidrog till att författarna inte hade möjlighet att göra ett representativt 

urval utan fick använda respondenter som fanns i deras närhet vid tillfället. Detta 

innebar att graden av den externa validiteten försvagades. Hade författarna till 

denna studie haft mer resurser hade de dessutom kunnat genomföra en mer 

omfattande studie med ett slumpmässigt urval och fler respondenter, vilket hade 

resulterat i ett större antal svar och en ännu trovärdigare studie.  
 

Trots att en pilotstudie genomfördes innan enkäten skickades ut för att säkerställa 

att påståendena uppfattades korrekt går det inte att med säkerhet fastställa att de 

faktiskt gjorde det av alla respondenter. Detta kan ha bidragit till att svaren kan 

vara missvisande i de fall då respondenten inte uppfattat påståendet på ett korrekt 

sätt. Det är vidare inte heller helt säkert att samtliga respondenter var medvetna 

om vad ekologiska livsmedel är, vilket kan ha inneburit att de kan ha gjort en 

subjektiv tolkning av begreppet. Detta skulle kunna ha lett till missvisande svar på 

påståendena. Vidare stoppades arbetsprocessen upp av att författarna till studien 

hade begränsade kunskaper i SPSS vilket gjorde att mycket tid spenderades på att 

förstå och hantera programmet. Detta innebar att de förlorade dyrbar tid som 

istället kunde ha använts till att öka kvaliteten på studien ytterligare.  
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Bilaga	  1	  –	  Enkätundersökning	  

 

	  

	  



	  
90	  

	  
	  
	  
	  



	  
91	  

	  

	  



	  
92	  

	  
	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  



	  
93	  

Bilaga	  2	  –	  Beskrivande	  statistik	  

Beskrivande statistik från SPPS i form av medelvärde, standardavvikelse, 

minimun, maximum samt frekvenstabeller för samtliga påståenden 

 
Statistik	  

 B1	   ST1	   P1	   H1	   U1	   S1	   SJ1	  

Valida	   135	   135	   135	   135	   135	   135	   135	  
N	  

Saknade	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Medelvärde	   3,94	   3,37	   3,47	   5,81	   4,76	   5,81	   2,89	  

Standardavvikelse	   1,633	   1,549	   1,403	   1,317	   1,690	   1,420	   1,752	  

Minimum	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	  

Maximum	   7	   7	   7	   7	   7	   7	   7	  

	  

Statistik	  
 V1	   B2	   ST2	   H2	   P2	   U2	   S2	  

Valida	   135	   135	   135	   135	   135	   135	   135	  
N	  

Saknade	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Medelvärde	   4,76	   4,63	   3,29	   5,89	   4,02	   5,21	   5,50	  

Standardavvikelse	   1,658	   1,485	   1,860	   1,170	   1,518	   1,531	   1,354	  

Minimum	   1	   1	   1	   2	   1	   1	   1	  

Maximum	   7	   7	   7	   7	   7	   7	   7	  

	  

Statistik	  
 SJ2	   V2	   P3	   ST3	   V3	   B3	   S3	  

Valida	   135	   135	   135	   135	   135	   135	   135	  
N	  

Saknade	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Medelvärde	   3,63	   4,91	   3,50	   2,67	   4,66	   3,65	   4,86	  

Standardavvikelse	   1,656	   1,562	   1,620	   1,710	   1,720	   1,604	   1,680	  

Minimum	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	  

Maximum	   7	   7	   7	   7	   7	   7	   7	  

	  

Statistik	  
 U3	   H3	   SJ3	  

Valida	   135	   135	   135	  
N	  

Saknade	   0	   0	   0	  

Medelvärde	   4,86	   5,50	   3,97	  

Standardavvikelse	   1,662	   1,371	   1,928	  

Minimum	   1	   1	   1	  

Maximum	   7	   7	   7	  
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B1:	  Reklam	  om	  ekologiska	  livsmedel	  väcker	  mitt	  intresse	  
 Frekvens	   Percent	   Valida	  procent	   Kumulativ	  

procent	  

1	  Stämmer	  inte	  alls	   7	   5,2	   5,2	   5,2	  

2	   22	   16,3	   16,3	   21,5	  

3	   29	   21,5	   21,5	   43,0	  

4	   26	   19,3	   19,3	   62,2	  

5	   27	   20,0	   20,0	   82,2	  

6	   13	   9,6	   9,6	   91,9	  

7	  Stämmer	  helt	   11	   8,1	   8,1	   100,0	  

 

Totalt	   135	   100,0	   100,0	    

 
ST1:	  Ekologiska	  livsmedel	  känns	  som	  något	  nytt	  och	  spännande	  för	  mig	  

 Frekvens	   Procent	   Valida	  procent	   Kumulativ	  

procent	  

1	  Stämmer	  inte	  alls	   18	   13,3	   13,3	   13,3	  

2	   25	   18,5	   18,5	   31,9	  

3	   28	   20,7	   20,7	   52,6	  

4	   32	   23,7	   23,7	   76,3	  

5	   21	   15,6	   15,6	   91,9	  

6	   7	   5,2	   5,2	   97,0	  

7	  Stämmer	  helt	   4	   3,0	   3,0	   100,0	  

 

Totalt	   135	   100,0	   100,0	    

 
P1:	  Jag	  uppfattar	  att	  reklam	  om	  ekologiska	  livsmedel	  når	  fram	  till	  mig	  

 Frekvens	   Procent	   Valida	  procent	   Kumulativ	  

procent	  

1	  Stämmer	  inte	  alls	   7	   5,2	   5,2	   5,2	  

2	   25	   18,5	   18,5	   23,7	  

3	   47	   34,8	   34,8	   58,5	  

4	   28	   20,7	   20,7	   79,3	  

5	   15	   11,1	   11,1	   90,4	  

6	   8	   5,9	   5,9	   96,3	  

7	  Stämmer	  helt	   5	   3,7	   3,7	   100,0	  

 

Totalt	   135	   100,0	   100,0	    
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H1:	  Jag	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  ekologiska	  livsmedel	  håller	  en	  hög	  
kvalitet	  

 Frekvens	   Procent	   Valida	  procent	   Kumulativ	  

procent	  

1	  Stämmer	  inte	  alls	   1	   ,7	   ,7	   ,7	  

2	   2	   1,5	   1,5	   2,2	  

3	   6	   4,4	   4,4	   6,7	  

4	   10	   7,4	   7,4	   14,1	  

5	   30	   22,2	   22,2	   36,3	  

6	   30	   22,2	   22,2	   58,5	  

7	  Stämmer	  helt	   56	   41,5	   41,5	   100,0	  

 

Totalt	   135	   100,0	   100,0	    

 
U1:	  För	  mig	  är	  det	  viktigt	  att	  veta	  vilken	  påverkan	  ekologiska	  livsmedel	  har	  

på	  miljön	  
 Frekvens	   Procent	   Valida	  procent	   Kumulativ	  

procent	  

1	  Stämmer	  inte	  alls	   5	   3,7	   3,7	   3,7	  

2	   11	   8,1	   8,1	   11,9	  

3	   16	   11,9	   11,9	   23,7	  

4	   23	   17,0	   17,0	   40,7	  

5	   30	   22,2	   22,2	   63,0	  

6	   25	   18,5	   18,5	   81,5	  

7	  Stämmer	  helt	   25	   18,5	   18,5	   100,0	  

 

Totalt	   135	   100,0	   100,0	    

 
S1:	  Jag	  värdesätter	  att	  ekologiska	  livsmedel	  produceras	  utan	  

bekämpningsmedel	  eller	  andra	  kemikaliska	  tillsatser	  
 Frekvens	   Procent	   Valida	  procent	   Kumulativ	  

procent	  

1	  Stämmer	  inte	  alls	   2	   1,5	   1,5	   1,5	  

2	   3	   2,2	   2,2	   3,7	  

3	   6	   4,4	   4,4	   8,1	  

4	   7	   5,2	   5,2	   13,3	  

5	   33	   24,4	   24,4	   37,8	  

6	   22	   16,3	   16,3	   54,1	  

7	  Stämmer	  helt	   62	   45,9	   45,9	   100,0	  

 

Totalt	   135	   100,0	   100,0	    
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SJ1:	  Jag	  är	  intresserad	  av	  att	  på	  egen	  hand	  söka	  efter	  information	  om	  
ekologiska	  livsmedel	  

 Frekvens	   Procent	   Valida	  procent	   Kumulativ	  

procent	  

1	  Stämmer	  inte	  alls	   36	   26,7	   26,7	   26,7	  

2	   32	   23,7	   23,7	   50,4	  

3	   24	   17,8	   17,8	   68,1	  

4	   18	   13,3	   13,3	   81,5	  

5	   11	   8,1	   8,1	   89,6	  

6	   7	   5,2	   5,2	   94,8	  

7	  Stämmer	  helt	   7	   5,2	   5,2	   100,0	  

 

Totalt	   135	   100,0	   100,0	    

 
V1:	  Jag	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  veta	  vilken	  inverkan	  ekologiska	  
livsmedel	  har	  på	  hälsan	  hos	  människor	  som	  finns	  i	  min	  närhet	  

 Frekvens	   Procent	   Valida	  procent	   Kumulativ	  

procent	  

1	  Stämmer	  inte	  alls	   7	   5,2	   5,2	   5,2	  

2	   5	   3,7	   3,7	   8,9	  

3	   17	   12,6	   12,6	   21,5	  

4	   28	   20,7	   20,7	   42,2	  

5	   30	   22,2	   22,2	   64,4	  

6	   23	   17,0	   17,0	   81,5	  

7	  Stämmer	  helt	   25	   18,5	   18,5	   100,0	  

 

Totalt	   135	   100,0	   100,0	    
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B2:	  Jag	  anser	  att	  jag	  förstår	  vad	  reklam	  om	  ekologiska	  livsmedel	  vill	  

förmedla	  
 Frekvens	   Procent	   Valida	  procent	   Kumulativ	  

procent	  

1	  Stämmer	  inte	  alls	   3	   2,2	   2,2	   2,2	  

2	   7	   5,2	   5,2	   7,4	  

3	   21	   15,6	   15,6	   23,0	  

4	   31	   23,0	   23,0	   45,9	  

5	   33	   24,4	   24,4	   70,4	  

6	   24	   17,8	   17,8	   88,1	  

7	  Stämmer	  helt	   16	   11,9	   11,9	   100,0	  

 

Totalt	   135	   100,0	   100,0	    

 
ST2:	  Att	  ekologiska	  livsmedel	  upplevs	  som	  "rätt	  i	  tiden"	  är	  viktigt	  för	  mig	  

 Frekvens	   Procent	   Valida	  procent	   Kumulativ	  

procent	  

1	  Stämmer	  inte	  alls	   32	   23,7	   23,7	   23,7	  

2	   22	   16,3	   16,3	   40,0	  

3	   21	   15,6	   15,6	   55,6	  

4	   23	   17,0	   17,0	   72,6	  

5	   16	   11,9	   11,9	   84,4	  

6	   14	   10,4	   10,4	   94,8	  

7	  Stämmer	  helt	   7	   5,2	   5,2	   100,0	  

 

Totalt	   135	   100,0	   100,0	    

 
H2:	  Att	  ekologiska	  livsmedel	  smakar	  gott	  är	  viktigt	  för	  mig	  

 Frekvens	   Procent	   Valida	  procent	   Kumulativ	  

procent	  

2	   1	   ,7	   ,7	   ,7	  

3	   5	   3,7	   3,7	   4,4	  

4	   9	   6,7	   6,7	   11,1	  

5	   33	   24,4	   24,4	   35,6	  

6	   32	   23,7	   23,7	   59,3	  

7	  Stämmer	  helt	   55	   40,7	   40,7	   100,0	  

 

Totalt	   135	   100,0	   100,0	    
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P2:	  Jag	  uppfattar	  reklam	  om	  ekologiska	  livsmedel	  som	  tilltalande	  

 Frekvens	   Procent	   Valida	  procent	   Kumulativ	  

procent	  

1	  Stämmer	  inte	  alls	   8	   5,9	   5,9	   5,9	  

2	   14	   10,4	   10,4	   16,3	  

3	   25	   18,5	   18,5	   34,8	  

4	   39	   28,9	   28,9	   63,7	  

5	   25	   18,5	   18,5	   82,2	  

6	   17	   12,6	   12,6	   94,8	  

7	  Stämmer	  helt	   7	   5,2	   5,2	   100,0	  

 

Totalt	   135	   100,0	   100,0	    

 
U2:	  Jag	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  ekologiska	  livsmedel	  bidrar	  till	  att	  alla	  

människor	  får	  en	  högre	  levnadsstandard	  
 Frekvens	   Procent	   Valida	  procent	   Kumulativ	  

procent	  

1	  Stämmer	  inte	  alls	   3	   2,2	   2,2	   2,2	  

2	   5	   3,7	   3,7	   5,9	  

3	   10	   7,4	   7,4	   13,3	  

4	   21	   15,6	   15,6	   28,9	  

5	   35	   25,9	   25,9	   54,8	  

6	   26	   19,3	   19,3	   74,1	  

7	  Stämmer	  helt	   35	   25,9	   25,9	   100,0	  

 

Totalt	   135	   100,0	   100,0	    

 
S2:	  För	  mig	  är	  det	  viktigt	  att	  veta	  att	  ekologiska	  livsmedel	  är	  bra	  för	  min	  

hälsa	  
 Frekvens	   Procent	   Valida	  procent	   Kumulativ	  

procent	  

1	  Stämmer	  inte	  alls	   1	   ,7	   ,7	   ,7	  

2	   2	   1,5	   1,5	   2,2	  

3	   7	   5,2	   5,2	   7,4	  

4	   18	   13,3	   13,3	   20,7	  

5	   42	   31,1	   31,1	   51,9	  

6	   20	   14,8	   14,8	   66,7	  

7	  Stämmer	  helt	   45	   33,3	   33,3	   100,0	  

 

Totalt	   135	   100,0	   100,0	    
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SJ2:	  Om	  människor	  i	  min	  omgivning	  väljer	  ekologiska	  livsmedel	  gör	  jag	  

också	  det	  
 Frekvens	   Procent	   Valida	  procent	   Kumulativ	  

procent	  

1	  Stämmer	  inte	  alls	   18	   13,3	   13,3	   13,3	  

2	   16	   11,9	   11,9	   25,2	  

3	   33	   24,4	   24,4	   49,6	  

4	   22	   16,3	   16,3	   65,9	  

5	   29	   21,5	   21,5	   87,4	  

6	   11	   8,1	   8,1	   95,6	  

7	  Stämmer	  helt	   6	   4,4	   4,4	   100,0	  

 

Totalt	   135	   100,0	   100,0	    

 
V2:	  För	  mig	  är	  det	  viktigt	  att	  ekologiska	  livsmedel	  förbättrar	  hälsan	  hos	  

människor	  i	  min	  närhet	  
 Frekvens	   Procent	   Valida	  procent	   Kumulativ	  

procent	  

1	  Stämmer	  inte	  alls	   5	   3,7	   3,7	   3,7	  

2	   3	   2,2	   2,2	   5,9	  

3	   17	   12,6	   12,6	   18,5	  

4	   23	   17,0	   17,0	   35,6	  

5	   41	   30,4	   30,4	   65,9	  

6	   18	   13,3	   13,3	   79,3	  

7	  Stämmer	  helt	   28	   20,7	   20,7	   100,0	  

 

Totalt	   135	   100,0	   100,0	    

 
P3:	  Jag	  tycker	  inte	  att	  reklam	  om	  ekologiska	  livsmedel	  är	  intresseväckande	  
 Frekvens	   Procent	   Valida	  procent	   Kumulativ	  

procent	  

1	  Stämmer	  inte	  alls	   14	   10,4	   10,4	   10,4	  

2	   27	   20,0	   20,0	   30,4	  

3	   28	   20,7	   20,7	   51,1	  

4	   35	   25,9	   25,9	   77,0	  

5	   15	   11,1	   11,1	   88,1	  

6	   7	   5,2	   5,2	   93,3	  

7	  Stämmer	  helt	   9	   6,7	   6,7	   100,0	  

 

Totalt	   135	   100,0	   100,0	    
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ST3:	  Jag	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  följa	  trender	  gällande	  ekologiska	  

livsmedel	  
 Frekvens	   Procent	   Valida	  procent	   Kumulativ	  

procent	  

1	  Stämmer	  inte	  alls	   48	   35,6	   35,6	   35,6	  

2	   28	   20,7	   20,7	   56,3	  

3	   16	   11,9	   11,9	   68,1	  

4	   22	   16,3	   16,3	   84,4	  

5	   9	   6,7	   6,7	   91,1	  

6	   9	   6,7	   6,7	   97,8	  

7	  Stämmer	  helt	   3	   2,2	   2,2	   100,0	  

 

Totalt	   135	   100,0	   100,0	    

 
V3:	  För	  mig	  är	  det	  viktigt	  att	  ekologiska	  livsmedel	  främjar	  välbefinnandet	  

för	  människor	  i	  min	  närhet	  
 Frekvens	   Procent	   Valida	  procent	   Kumulativ	  

procent	  

1	  Stämmer	  inte	  alls	   6	   4,4	   4,4	   4,4	  

2	   10	   7,4	   7,4	   11,9	  

3	   20	   14,8	   14,8	   26,7	  

4	   22	   16,3	   16,3	   43,0	  

5	   34	   25,2	   25,2	   68,1	  

6	   16	   11,9	   11,9	   80,0	  

7	  Stämmer	  helt	   27	   20,0	   20,0	   100,0	  

 

Totalt	   135	   100,0	   100,0	    

 
B3:	  Jag	  uppmärksammar	  reklam	  om	  ekologiska	  livsmedel	  

 Frekvens	   Procent	   Valida	  procent	   Kumulativ	  

procent	  

1	  Stämmer	  inte	  alls	   12	   8,9	   8,9	   8,9	  

2	   26	   19,3	   19,3	   28,1	  

3	   22	   16,3	   16,3	   44,4	  

4	   36	   26,7	   26,7	   71,1	  

5	   23	   17,0	   17,0	   88,1	  

6	   8	   5,9	   5,9	   94,1	  

7	  Stämmer	  helt	   8	   5,9	   5,9	   100,0	  

 

Totalt	   135	   100,0	   100,0	    
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S3:	  För	  mig	  är	  det	  en	  trygghet	  att	  veta	  hur	  ekologiska	  livsmedel	  påverkar	  

mitt	  välmående	  
 Frekvens	   Procent	   Valida	  procent	   Kumulativ	  

procent	  

1	  Stämmer	  inte	  alls	   5	   3,7	   3,7	   3,7	  

2	   8	   5,9	   5,9	   9,6	  

3	   17	   12,6	   12,6	   22,2	  

4	   20	   14,8	   14,8	   37,0	  

5	   37	   27,4	   27,4	   64,4	  

6	   17	   12,6	   12,6	   77,0	  

7	  Stämmer	  helt	   31	   23,0	   23,0	   100,0	  

 

Totalt	   135	   100,0	   100,0	    

 
U3:	  För	  mig	  är	  det	  viktigt	  att	  alla	  människor	  har	  tillgång	  till	  ekologiska	  

livsmedel	  
 Frekvens	   Procent	   Valida	  procent	   Kumulativ	  

procent	  

1	  Stämmer	  inte	  alls	   5	   3,7	   3,7	   3,7	  

2	   8	   5,9	   5,9	   9,6	  

3	   15	   11,1	   11,1	   20,7	  

4	   22	   16,3	   16,3	   37,0	  

5	   39	   28,9	   28,9	   65,9	  

6	   15	   11,1	   11,1	   77,0	  

7	  Stämmer	  helt	   31	   23,0	   23,0	   100,0	  

 

Totalt	   135	   100,0	   100,0	    

 
H3:	  För	  mig	  är	  det	  viktigt	  att	  ekologiska	  livsmedel	  ger	  mig	  en	  

smakupplevelse	  som	  gör	  mig	  tillfredställd	  
 Frekvens	   Procent	   Valida	  procent	   Kumulativ	  

procent	  

1	  Stämmer	  inte	  alls	   2	   1,5	   1,5	   1,5	  

2	   2	   1,5	   1,5	   3,0	  

3	   5	   3,7	   3,7	   6,7	  

4	   21	   15,6	   15,6	   22,2	  

5	   33	   24,4	   24,4	   46,7	  

6	   31	   23,0	   23,0	   69,6	  

7	  Stämmer	  helt	   41	   30,4	   30,4	   100,0	  

 

Totalt	   135	   100,0	   100,0	    
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SJ3:	  Jag	  är	  nyfiken	  på	  nyheter	  och	  diskussioner	  om	  ekologiska	  livsmedel	  

 Frekvens	   Procent	   Valida	  procent	   Kumulativ	  

procent	  

1	  Stämmer	  inte	  alls	   21	   15,6	   15,6	   15,6	  

2	   16	   11,9	   11,9	   27,4	  

3	   16	   11,9	   11,9	   39,3	  

4	   22	   16,3	   16,3	   55,6	  

5	   27	   20,0	   20,0	   75,6	  

6	   19	   14,1	   14,1	   89,6	  

7	  Stämmer	  helt	   14	   10,4	   10,4	   100,0	  

 

Totalt	   135	   100,0	   100,0	    
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