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ABSTRACT 

Titel: Finns den medvetna konsumenten? – En studie om konsumenters köpbeteende gent-

emot märkta produkter. 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Linda Davidsson och Tatjana Navolockaja 

Handledare: Per-Arne Wikström 

Datum: Juni 2011  

Syfte: På senaste tiden har betydelsen av företags ansvar för sociala frågor och miljöfrågor, 

med andra ord arbete med CSR-frågor, ökat drastiskt. Konsumenter är en av intressentgrup-

perna som sätter press på företag att tillverka produkter på ett ansvarsfullt sätt. Dessa konsu-

menter ställer krav på företag och utövar makt genom medveten konsumtion. Diverse forsk-

ningar visar dock att konsumenters attityder gentemot sådana företag inte alltid resulterar i 

köp av ”goda” produkter. Studiens syfte är att undersöka om konsumenters attityder och upp-

fattningar gentemot märkta varor resulterar i köp. Om så inte är fallet vill vi undersöka om det 

finns andra faktorer som ligger bakom dessas köpbeteende i livsmedelsbutikerna när valet står 

mellan produkter som representerar företags engagemang i CSR-frågor och övriga ”omärkta” 

produkter.   

Metod: Studien genomfördes med en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. Un-

dersökningen ägde rum på ICA Maxi i Gävle med besökare som på frivilligt grund begav sig 

till butiken. Respondenterna fick besvara enkäten efter de handlat. De data vi samlade in be-

arbetades och presenterades med hjälp av stapeldiagram. Resultaten analyserades sedan lö-

pande.  

Resultat & slutsats: Vi har kommit fram till att respondenterna har en positiv inställning 

gentemot KRAV-märkta produkter samt gentemot de företag som står bakom de ”goda” pro-

dukterna. Majoriteten av dessa konsumenter har en tendens att handla dessa varor ofta. 

Förslag till fortsatt forskning: Vi är medvetna om att det kan finnas skillnader mellan hur 

män och kvinnor köper märkta varor samt att detta kan skilja sig mellan olika åldrar, nationa-

liteter samt olika samhällsklasser. Det skulle vara intressant att genomföra en liknande studie 

som även tar hänsyn till de demografiska faktorerna. Ytterligare förslag till fortsatta studier är 



 

 

att utöka undersökningen, det vill säga genomföra undersökningen med ett ökat urval. Med ett 

större urval skulle det vara möjligt att dra generella slutsatser och eventuellt göra en djupare 

jämförelse med tidigare forskning.  

Uppsatsens bidrag: Resultatet av studien visar att det kan ha skett en förändring sedan de 

senast gjorda undersökningarna, vilket kan ge en anledning till vidare forskning med större 

urval.  

Nyckelord: CSR, KRAV, köpbeteende, hållbar utveckling, konsumenter.   

 



 

 

ABSTRACT 

Title: Does the conscious consumer exist? - A study regarding consumers purchasing beha-

vior towards certified products.   

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Linda Davidsson & Tatjana Navolockaja 

Supervisor: Per-Arne Wikström 

Date: June 2011 

Aim: The importance of corporate responsibility for social and environmental issues, in other 

words CSR issues, has increased dramatically over time. Consumers are one of the stakehold-

er groups that put pressure on companies to manufacture products in a responsible manner. 

Consumers demand that companies act responsibly. They also think that they exercise power 

through conscious consumption. Various research show that consumers' attitudes towards 

such firms do not always result in the purchase of "good" products. The purpose of this study 

is to examine whether consumers' attitudes and perceptions towards certified products will 

result in purchase. If this was not the case, what are the factors that influence their purchase 

behavior when consumers face the choice between products that represent the company's 

commitment to CSR issues and other "uncertified" products? 

Method: The study was conducted with a quantitative method in the form of a survey. The 

study took place at ICA Maxi Gävle with visitors who visited the store on a voluntary basis. 

The respondents were asked to answer the questionnaire after their purchase. The data we 

collected was processed and presented using bar charts. The results were analyzed conti-

nuously. 

Result & Conclusions: We have found that the respondents have a positive attitude towards 

the KRAV-certified products as well as towards the companies behind the "good" products. 

The majority of these consumers tend to buy these goods often. 

Suggestions for future research: We are aware that there may be differences between how 

men and women are buying certified goods and that this may differ between different ages, 

nationalities and social classes. It would be interesting to conduct a similar study that takes 

into account demographic factors. Additional suggestion for future studies is to carry out a 



 

 

study with a larger sample. This would make it possible to draw general conclusions and pos-

sibly make a deeper comparison with previous research. 

Contribution of the thesis: The study shows that there may have been a change since the 

most recent surveys, which can give a reason for further research with larger samples. 

Key words: CSR, KRAV, consumer behavior, social responsibility, consumers. 
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1 Inledning  

På senaste tiden har betydelsen av företags arbete med CSR (Corporate Social Responsibility) 

ökat drastiskt. Att företag tar socialt ansvar är nästan ett måste idag (Borglund et al., 2009, 

sid. 13) då konsumenter kräver detta i allt större omfattning (Löhman & Steinholtz, 2003, 

sid.47 f.). Enligt EU:s definition betyder CSR  

att företag på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin 

verksamhet och i sin samverkan med intressenter utöver vad lagen kräver. 

(Löhman & Steinholtz, 2003, sid. 13) 

Utifrån denna definition kan vi se att begreppet CSR är bredare än att vad benämningen säger. 

Det vi menar är att CSR inte enbart innefattar socialt ansvar utan även miljömässiga aspekter i 

företags arbete. Vi som konsumenter ställer krav på företag i den meningen att produkter ska 

tillverkas utan att skada miljön samt under goda och rättvisa arbetsförhållanden oavsett om 

varor produceras i Sverige eller utomlands. Om ett företags leverantörer exempelvis utnyttjar 

barnarbete eller låter sina anställda vistas i farliga arbetsmiljöer kan vi välja att inte konsume-

ra produkter från detta företag. Vi kan även välja bort varor vars produktion är direkt skadlig 

för djur och natur. Som en konsekvens av detta blir företag tvungna att ändra sitt arbetssätt för 

att bibehålla befintliga kunder.   

Idag finns det ett antal olika märkningar, exempelvis KRAV och FAIRTRADE, som gör att vi 

som konsumenter tydligt kan urskilja vilka produkter som tillverkas på ett ansvarsfullt sätt. Vi 

är övertygade om att många litar på dessa märkningar och genom val av dessa varor tror per-

soner att de kan involvera sig i sociala frågor samt miljöfrågor. Miljövänliga produkter är of-

tast även ”bra” för oss själva med tanke på att dessa innehåller mindre kemikalier och anses 

som hälsosammare alternativ. Vad mer som kan skilja sig mellan märkta produkter och ”van-

liga” produkter är pris. Frågan är då om konsumenter är villiga betala mer. Ökning av medve-

tenhet av socialt ansvar på individuell nivå såväl som på företagsnivå borde tyda på att vi är 

villiga och redo att betala mer. Detta betyder att varje individ gör medvetna köpbeslut varje 

dag och handlar varor och tjänster med hänsyn till huruvida företag arbetar med CSR eller om 

köpbesluten indirekt kan påverka samhället på ett positivt sätt samt bidra till hållbar utveck-

ling. 

Den danska miljö- och energiministern har uttalat sig om konsumenternas handlingar och dess 

påverkan på samhället i ett av sina tal. Han sa att det inte finns någon tvekan om att åtskilliga 

konsumenter är medvetna om att de har makt att påverka genom sina handlingar. Dock råder 
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en situation där konsumenternas verkliga beteende skiljer sig från deras attityder och oro för 

miljön. (Ekström (red), Thøgersen, 2010, sid. 97)   

Även de svenska konsumenterna har uppfattning om att de har makt att påverka samhället 

genom sin konsumtion. I en undersökning utförd av SIFO gällande konsumenters attityder 

mot KRAV-märkta produkter visar det sig att fler än var femte konsument vill köpa sådana 

varor, 22 procent svarade att de köper ekologiskt mat så ofta de kan och 50 procent köper 

ekologiskt ibland. Undersökningen genomfördes med hjälp av en webbenkät och omfattade 

totalt 1426 personer. (Internet 1) Det vi ser som nackdel med denna undersökning är att re-

spondenterna möjligtvis lämnade väl genomtänkta svar som i själva verket inte stämmer helt 

överens med individernas beteende. Det vi menar är att det kan finnas skillnad mellan hur 

respondenterna svarade i enkäten och hur de faktiskt agerar i verkliga situationer. Problem 

som kan uppstå är att konsumenter påverkas av ett antal faktorer när de handlar. Förutom per-

sonernas värderingar och preferenser som styr val av produkterna stöter de på ytterligare fak-

torer som kan påverka tankegången medan de handlar. Framförallt mängden produkter och 

märken att välja mellan när kunderna befinner sig i stora livsmedelsbutiker är faktorer som 

påverkar konsumtionen. Som konsument kan det vara förvirrande att stå inför alltför stor val-

möjlighet speciellt om personen köper många olika produkter och vill göra snabba val.   

Tidigare forskning visar att människor har kunskap samt en positiv inställning mot märkta 

produkter. Konsumenter anser att de har inflytande på samhället och styr huruvida företag tar 

sitt sociala ansvar genom aktiv konsumtion av märkta produkter eller produkter som produce-

ras av företag som engagerar sig i CSR frågor. Andra undersökningar har dock visat att även 

om konsumenter blir mer och mer medvetna i frågor kring miljö och samhällsansvar, köper vi 

fortfarande sådana produkter i relativt liten utsträckning. Exempelvis visar stor mängd av 

forskning och undersökningar svag relation mellan konsumenternas positiva miljövänliga 

attityd med konsumenternas köpbeteende (Mainieri et al, 1997, sid. 192). Även en svensk 

rapport från Centrum för konsumtionsvetenskap (Holmberg et al., 2007, sid. 3) visar att 

svenskarnas attityder gentemot vikten av miljömässigt tänkande oftast inte omvandlas till 

handling, det vill säga att konsumenterna inte ser detta som tillräcklig motiverande vid köp av 

specifika varor. 

Samtliga av de studier vi funnit är gjorda för några år sedan, det vill säga den senaste under-

sökningen kring köpbeteende gentemot märkta produkter gjordes 2007. Frågan som väcks är 
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huruvida situationen förändrats sedan de senaste gjorda undersökningarna. Med andra ord, hur 

avspeglas konsumenternas medvetenhet i deras verkliga köpbeteende idag? Vilka faktorer styr 

kundernas val av KRAV-märkta produkter? Vilka faktorer spelar in när kunderna väljer bort 

dessa varor?  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om konsumenters attityder och uppfattningar gent-

emot märkta varor resulterar i köp. Om så inte är fallet vill vi undersöka om det finns andra 

faktorer som ligger bakom konsumenternas köpbeteende när valet står mellan produkter som 

representerar företags engagemang i CSR-frågor och övriga ”omärkta” produkter.   

1.2 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till en livsmedelsbutik i Gävle och närmare bestämt till butiken 

ICA Maxi. Att valet föll på just denna butik är på grund av att den innehar ett stort sortiment 

av såväl märkta som omärkta produkter. Storleken på butiken påverkar sortimentet och därför 

valde vi bort ICA:s närbutiker. Vi väljer bort övriga butiker bland annat på grund av den geo-

grafiska faktorn då vi varken har tid eller resurser att undersöka samtliga butiker i Gävle. 

Dessutom ligger fokus på attityder mot företagen som ligger bakom tillverkning av KRAV-

märkta produkter, vilket betyder att det är irrelevant för oss att genomföra undersökningen i 

olika butiker. Med detta menas att arbetet fokuserar på producenter och deras produkter och 

inte detaljhandlare. Eftersom vi inte ämnar göra en generalisering utifrån vår undersökning 

anser vi att en butik kommer att tillhandahålla det material vi behöver för denna studie. Vi vill 

dessutom se hur konsumenter beter sig i likartade situationer, det vill säga att vi önskar under-

söka olika svarspersoner som handlat i samma butik där de har samma produktutbud att välja 

mellan.  

Vi har valt att fokusera på livsmedel och bortser därmed från varor som används med annat 

syfte än att förtäras. Detta eftersom vi tror att matvaror är produkter som köps av majoriteten 

av kunder och även på grund av att detta sker på daglig basis, till skillnad från övriga hus-

hållsvaror som till exempel rengöringsprodukter. I och med att syftet med undersökningen är 

att även kunna urskilja huruvida konsumenter har köpt produkter med märkningar eller inte 

kommer avgränsning till matvaror att ge oss mindre bortfall av resultat. Detta eftersom vi an-

ser att matvaror nästintill alltid hamnar i varukorgarna hos majoriteten som går in i butiken. 
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Vi har även avgränsat oss till produkter som är lätta att identifiera som produkter från företag 

som arbetar med CSR genom diverse märkningar. Inom CSR-området avgränsar vi oss till 

sociala aspekter och miljöansvar eftersom vi anser att dessa områden är mest intressanta och 

mest diskuterade när det kommer till företags arbete mot hållbar utveckling. Ytterligare an-

ledning till avgränsning till sociala och miljöfrågor är på grund av att vi finner dessa områden 

som mest intressanta att undersöka. Den märkning som vi kommer att behandla är KRAV 

med anledning att denna märkning står för arbete med såväl sociala frågor som miljöfrågor 

(Internet 2). Ytterligare anledning till att valet föll på KRAV är på grund av att vi är av den 

uppfattningen att flertalet konsumenter har hört talas om denna märkning. KRAV-märkningen 

kan tänkas vara mer vanlig än andra märkningar, såsom Fairtrade. 

Litteratur kring CSR behandlar vilka olika intressenter företag har. Vi har valt att avgränsa oss 

till kunderna och fokuserar då på dessas syn på företags arbete med CSR.  

1.3 Disposition 

Studien är indelad i åtta huvudkapitel. I kapitel två och tre valde vi att redogöra för definitio-

ner samt innebörden av CSR respektive KRAV. Dessa två kapitel är av en mer informativ 

karaktär för att introducera läsaren i de begrepp som används. I kapitel fyra behandlar vi den 

valda teorin och presenterar MAO-modellen. Vi presenterar olika delar av modellen och re-

dogör för diverse faktorer som påverkar det miljömedvetna beteendet. Metoddelen återfinns i 

kapitel fem där vi redogör för val av metod och teori. Vi behandlar även arbetet kring enkät-

undersökningen och för en diskussion kring källkritik, reliabilitet och validitet. I kapitel sex 

presenteras den empiriska undersökningen i form av stapeldiagram. De insamlade data analy-

seras löpande i samma kapitel. Kapitlet valde vi att dela in i två delar där den första delen in-

nehåller presentation samt analys av svar från varje enkätfråga för sig. I den andra delen illu-

strerar samt diskuterar vi kopplingar mellan olika enkätfrågor. I kapitel sju redogör vi för de 

slutsatser som uppkommit efter analys av undersökningens resultat. Kapitel åtta innefattar 

förslag till vidare forskning.    
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2 Vad är CSR? 

Företags sociala ansvar (CSR – Corporate Social Responsibility) betyder att företaget ”på 

frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samver-

kan med intressenterna” (Internet 3). Enligt CSR Sweden innebär Corporate Social Responsi-

bility att ”företag, på eget initiativ, aktivt engagerar sig i samhällsutvecklingen” (Internet 4). 

Med andra ord finns det inga lagstadgade regler som företagen måste följa utan varje företag 

väljer hur och om de vill arbeta aktivt med CSR. Sedan 2008 är det dock plikt för statliga bo-

lag att i samband med årsredovisning upprätta en hållbarhetsredovisning (Internet 5). Bhatta-

charya och Sen (2004, sid. 13) nämner att CSR är ett brett begrepp och betyder bland annat 

företags  

status and activites with respect to it perceived societal or, at least stakehold-

er obligations 

Författarna skriver att CSR aktiviteter kan se ut på olika sätt i olika företag, det vill säga att 

det inte finns någon ensidig beskrivning av hur ett företag arbetar med CSR. De redogör ex-

empelvis för ett antal områden som innefattar olika aktiviteter. Dessa områden är bland annat 

stöd till samhället (där aktiviteter kan vara i form av utbildning eller investering i hälsosek-

torn), stöd till anställda (hänsyn till säkerhet och vinstdelning) och miljö (där aktiviteter kan 

innebära produktion av miljövänliga produkter, bättre djuromsorg och användning av ofarliga 

kemikalier).  

Enligt Grafström et al. (2008, sid. 38) finns det starka kopplingar mellan begreppet CSR och 

andra koncept, såsom sustainability (hållbarhet på svenska: förf. anm.), som behandlar lik-

nande frågor kring företags ansvar för samhället. Författarna nämner även att det finns olika 

tolkningar av vad ansvar för samhället egentligen innebär. Enligt Grankvist (2009, sid. 19 ff.) 

är begreppet CSR en av benämningarna på företags arbete med hållbar utveckling, vilket be-

tyder att hållbar utveckling är ett begrepp som förknippas med CSR. Sjöström och Ählström 

(2005, sid. 12) redogör i sin rapport att begreppet hållbar utveckling kommer från Brundt-

landkommissionen från 1987 och betyder:  

att försäkra sig om att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventy-

ra kommande generationer möjlighet att tillfredsställa sina behov  

Författarna skriver vidare att för att försäkra den hållbara utvecklingen ska tre dimensioner 

(den sociala, den ekonomiska och den ekologiska) samspela. Eftersom CSR omfattar företags 

ansvar för dessa frågor, ser vi detta som att arbete med CSR är en del av hållbar utveckling. 
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Med ovanstående resonemang väljer vi att använda begreppen CSR och arbete med mot håll-

bar utveckling som synonymer i detta arbete.  

Arbetet med CSR innefattar mer än att donera pengar till välgörande ändamål. Företagets 

verksamhet måste vara utformad så att den tar hänsyn till sin omgivning, det vill säga till na-

tur, människor samt djur. (Löhman & Steinholtz, 2003, sid. 10) Moir (2001, sid. 17) nämner 

att CSR inkluderar mer än namnet säger, det vill säga att begreppet omfattar mer än bara soci-

ala aspekter. Författaren nämner exempelvis områden som miljö, etik och mänskliga rättighe-

ter.  

Företagets roll i samhället kan beskrivas ur olika synvinklar beroende på vems intresse som 

står i fokus. Enligt Löhman och Steinholtz (2003, sid. 11) delas intressenterna in i tre grupper: 

kunden och allmänheten, de anställda samt ägarna och finansmarknaden. Kunderna är den 

största drivande kraften bakom företags arbete med CSR och därmed också den största intres-

segruppen (Löhman & Steinholtz, 2003, sid. 45). Utan att allmänheten konsumerar produkter 

och tjänster skulle företag inte överleva och heller inte kunna arbeta med CSR. Kundernas 

krav på en produkt som ger värde för pengarna men som också står för någonting, det vill 

säga värderingar som kunderna identifierar sig med, blir större och större (Löhman & Stein-

holtz, 2003, sid. 47). Med detta menas att genom att konsumera varor från företag som lever 

upp till värderingarna känner konsumenterna att de gynnar den hållbara utvecklingen av värl-

den. 

Enligt Mohr et al (2001, sid. 47) måste konsumenterna veta hur samt i vilken utsträckning ett 

företag arbetar med CSR för att detta ska ha en inverkan på konsumenternas inköp. Fortsätt-

ningsvis säger författarna (ibid., sid. 48) att företag kan informera konsumenterna att de arbe-

tar med CSR genom att meddela att företaget skänker en viss summa eller en viss procent av 

intäkterna vid försäljning av varor till välgörande ändamål. Magnusson och Biel (2005, sid. 

13) säger att märkning av varor, exempelvis miljömärkning, hjälper konsumenterna att bli 

påminda om det ”goda arbetet” bakom framställningen av varan. Även Grafström et al. (2008, 

sid. 138 ff.) för en diskussion kring märkningar av produkter. Författarna säger att märkning-

ar, såsom KRAV, är ett sätt för företag att kommunicera sitt arbete med CSR till kunderna. 

Löhman och Steinholtz (2003, sid. 41) säger att miljömärkningar och rättvisemärkning har en 

inverkan på konsumtionen. Genom dessa märkningar, exempelvis KRAV och Fairtrade, kän-

ner kunderna igen produkter som produceras av företag som arbetar aktivt med CSR.  



14 

 

3 Vad är KRAV? 

Enligt organisationen KRAV betyder förkortningen ”Kontrollföreningen för Alternativ od-

ling” (Internet 6). Märkningen står för ”Bra miljö, God djuromsorg, God hälsa och Socialt 

ansvar.” Med bra miljö menar KRAV bland annat att genmodifierade organismer och kemiska 

bekämpningsmedel inte får användas. Organisationen säger även att de endast tillåter ett fåtal 

tillsatser i livsmedel. God djuromsorg innebär exempelvis att höns och grisar ska ha möjlighet 

att beta ute, åtminstone delar av året. Med andra ord ska djuren ha möjlighet att bete sig så 

normalt som möjligt. KRAV säger att god hälsa kommer ur bra miljö. Som en följd av att inte 

använda kemiska bekämpningsmedel utsätts inte jordbrukaren för hälsofarliga ämnen. Med 

socialt ansvar menar KRAV att det bland annat ska råda rättvisa arbetsförhållanden. Organisa-

tionen nämner även att socialt ansvar även innefattar att jordbrukare slipper de skadliga effek-

terna av kemiska bekämpningsmedel. (Regler för KRAV-certifierad produktion, sid. 9)  

KRAV är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som grundades år 1985. Organisationen 

består av 26 medlemmar, olika organisationer och företag, som företräder producenternas och 

konsumenternas intressen. Organisationens finansiering sker främst genom de licenser företag 

får betala för att märka sina produkter med KRAV. (Internet 7)    

För att en vara ska få märkas med KRAV måste denna uppfylla de regler och krav som orga-

nisationen har utformat utifrån den nationella lagstiftningen. Förutom detta följer KRAV öv-

riga globala regelverk. (Regler för KRAV-certifierad produktion, sid. 30) De lagar och regler 

som utformas av EU är en miniminivå för hur ekologiska varor ska framställas och distribue-

ras. KRAV ställer högre krav och har utvecklat regler inom fler områden än EU. (Internet 8) 

Detta innebär att tillverkningen och distributionen av varor som är märkta med KRAV sker 

efter fler regler och med mer restriktiva förhållanden än andra ekologiska varor som inte är 

märkta med KRAV. Reglerna som KRAV utformat innefattar hela händelsekedjan, från pro-

duktion av en vara fram till konsumenten. Med andra ord ska reglerna uppfyllas av samtliga 

involverade i framtagningen av en vara, såväl leverantörer som producenter och distributörer. 

KRAV säger att detta bildar en plattform som gör att det går att lita på märkningen. (Regler 

för KRAV-certifierad produktion, sid. 30 ff.) KRAV uppger att en anledning till att företag 

ska certifiera sin verksamhet enligt KRAV är för att öka tillförlitligheten mot konsumenterna 

(Regler för KRAV-certifierad produktion, sid. 48). 
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KRAV:s certifieringsorgan har rätt och möjlighet att göra såväl anmälda som oanmälda revi-

sioner för att kontrollera att reglerna följs. Vid avvikelse har det aktuella företaget möjlighet 

att åtgärda felet om det är möjligt samt vidta förebyggande åtgärder för att förhindra att avvi-

kelsen upprepas. Om certifieringsorganet anser att de vidtagna åtgärderna är tillfredsställande 

får företaget fortsätta att märka sina produkter med KRAV. (Regler för KRAV-certifierad 

produktion, sid. 53)  
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4 Teoretisk referensram 

4.1 Köpbeteende gentemot ”goda” produkter 

Thøgersen (Ekström (red), 2010, sid. 97 f.) redogör för tidigare forskning som visar att kon-

sumenters miljövänliga beteende beror på såväl individuella faktorer som på andra externa 

faktorer. Författaren menar att olika kunders motivation för att handla på ett hållbart sätt är av 

varierande grader. Samtidigt påverkas de även av diverse faktorer när de väljer att bete sig 

miljövänligt eller inte. Andra författare, som Mainieri et al. (1997, sid. 192), skriver att kon-

sumentbeteende påverkas av personliga faktorer, såsom kunskap, motivation och attityder, 

samt situationsfaktorer, till exempel sociala normer och en individs ekonomiska situation. Här 

kan vi urskilja att olika författare beskriver faktorerna ur olika vinklar. Thøgersen (Ekström 

(red), 2010, sid. 97 f.) skriver att motivation är en viktig faktor eftersom det är frivilligt att 

engagera sig i miljöfrågor. Dock finns det andra faktorer, såsom förmåga och möjlighet, som 

förhindrar att konsumenter fattar miljömedvetna köpbeslut. Författaren visar hur dessa tre 

faktorer samspelar i konsumenternas beslutsfattande gentemot ”goda” produkter i en modell 

som han kallar MAO-modellen (Motivation, Ability och Opportunity). Modellen illustreras i 

figur 1 nedan.  

 

Figur 1: MAO-modellen (förf. översättn.) 
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4.1.1 Motivation 

Enligt Thøgersen (Ekström (red), 2010, sid. 99 f.) har individer olika motiv till varför de beter 

sig på ett miljömedvetet sätt eller inte. Somliga köper till exempel ekologiska produkter på 

grund av att dessa anses vara mer hälsosamma, medan andra tänker på djur som behandlas på 

ett mer rättvist sätt (etiska motivet). 

Magnusson och Biel (2005, sid. 7 f.) skriver i en rapport från MAT21 om de olika motiven 

som spelar in vid konsumenternas val av livsmedel. En anledning till varför konsumenter kö-

per ekologiska produkter är på grund av att dessa uppfattas som ett mer hälsosamt alternativ. 

Författarna säger att det inte finns vetenskapliga belägg för att dessa produkter faktiskt skulle 

vara mer hälsosamma. Fortsättningsvis säger de att hälsomotivet är starkare än miljömotivet i 

konsumenternas val av ekologiska produkter. Sjöström och Ählström (2005, sid. 14) redogör i 

en rapport för andra forskares slutsatser om att människor köper ekologiska produkter av ego-

istiska motiv, där hälsa värderas högst hos konsumenterna.  

Magnusson och Biel (2005, sid. 7 f.) behandlar även det etiska motivet. De säger att konsu-

menter tar hänsyn till bland annat djuromsorg vid sina köpbeslut av märkta produkter. Sjö-

ström & Ählström (2005, sid. 14) nämner till exempel en studie genomförd av ett antal fors-

kare vid Lunds Universitet angående betydelsen av etik och socialt ansvarstagande för kon-

sumenternas attityder mot varor. Det som dessa forskare spekulerade i var att kunder bryr sig 

om arbetsmiljö, anställningsvillkor samt djurhållning i företag och detta påverkar konsumen-

ternas attityder gentemot varor som tillverkas av dessa företag.  

4.1.1.1 Värderingar och uppfattningar 

Enligt Thøgersen (Ekström (red), 2010, sid. 102) har konsumenternas miljömedvetna beteen-

de konsekvent kopplats till individuella värderingar. Enligt Kim och Chung (2011, sid. 41) 

finns det olika definitioner av begreppet värdering. Författarna säger exempelvis att dessa 

definitioner skiljer sig beroende på kontext. De uppger att somliga författare menar att kun-

ders värderingar baseras på uppfattningar av de fördelar som produkterna bidrar med. Andra 

författare menar på att värderingar är av en djupare karaktär, såsom av psykologisk typ. 

Enligt Thøgersen (Ekström (red), 2010, sid. 103f.) finns det ett relativt begränsat antal grund-

läggande mänskliga värderingar. Det som egentligen skiljer sig mellan individer (och kultu-

rer) är hur värderingarna prioriteras i förhållande till andras värderingar. Författaren skriver 

fortsättningsvis att värderingarna kan placeras längst två dimensioner. Den första dimensionen 
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speglar kontrasten mellan utövande av självintresse och oro för andras välfärd. Den andra 

dimensionen går från att vara öppen för förändringar mot att vara mer konservativ. Vad förfat-

taren påpekar är att endast en viss typ av värderingar är relevant för studier gällande miljö-

medvetet beteende. Enligt författaren finns det en positiv korrelation mellan miljömässigt 

agerande och värderingar relaterade till oro för andras välfärd. Detta betyder att det finns en 

stor sannolikhet att konsumenter som vägleds av dessa värderingar kommer att köpa miljö-

vänliga produkter.  

Hur en individ uppfattar en produkt eller situation har en inverkar på dennes köpbeteende, 

eftersom två personer i samma situation och med samma motivation kan ha olika uppfattning-

ar. En persons uppfattning är, enligt Kotler et al (2008, sid. 258),  

the process by which people select, organise and interpret information to 

form a meaningful picture of the world. 

Solér (Ekström & Forsberg (red), 1999, sid. 109-117) behandlar fyra uppfattningar kopplade 

till huruvida konsumenter köper miljövänliga dagligvaror eller inte. Författaren säger att indi-

vider med uppfattning 1 – ”Att vara säker på att man påverkar miljön”, inte köper dessa varor 

på grund av de inte ser någon koppling mellan att köpa miljövänliga produkter, sig själva och 

inverkan på miljön. Med andra ord anser inte dessa personer att deras köp påverkar miljön, 

vilket är en anledning till varför de sällan eller aldrig köper dessa varor. Dessa konsumenter 

prioriterar sitt eget intresse vid köp av produkter och bortser från eventuella miljöaspekter. 

Personer med uppfattning 2 – ”Att vara en miljövänlig medborgare”, köper regelbundet någon 

miljövänlig produkt på grund av att de uppfattar att det finns en koppling mellan köp av dessa 

produkter och inverkan på miljön, bland annat med hänsyn till skadliga kemikalier. Kunder 

med uppfattning 3 – ”Att värna om sin hälsa”, köper dagligvaror som är miljövänliga på 

grund av att de anser att dessa är ett mer hälsosamt alternativ än de varor som inte är miljö-

vänliga. De uppfattar även att det finns en koppling mellan köp av dessa produkter och deras 

hälsa. Personer med uppfattning 4 – ”Att vara en del av naturen”, köper miljövänliga daglig-

varor regelbundet och väljer flera olika produkter. Anledningen till köp är av hänsyn till ”det 

ekologiska systemet som man själv är en del av”. Dessa personer ser ett samband mellan mil-

jövänliga produkter och miljön.    
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4.1.1.2 Attityder, subjektiva normer och uppfattad kontroll 

Enligt Biel et al. (Ekström & Forsberg (red), 1999, sid. 130f.) kan attityder innebära  

en positiv eller negativ värdering av ett objekt, en händelse eller ett beteende 

och att denna värdering sedan har betydelse för hur vi reagerar eller agerar  

Miljöhänsyn kan, enligt Thøgersen (Ekström (red), 2010, sid. 104), anses som en allmän atti-

tyd. Magnusson och Biel (2005, sid.10) skriver att en allmän attityd sällan leder till det verk-

liga beteendet. Författarna säger fortsättningsvis att en allmän positiv attityd gentemot ”de 

goda produkterna” inte nödvändigtvis är en indikation på att köp genomförs. Enligt författarna 

handlar köpbeslut inte om att handla miljövänligt utan om att köpa specifika varor.  

Thøgersen (Ekström (red), 2010, sid. 104) behandlar betydelsen av sociala normer för miljö-

beteende och uppger att detta dokumenterats grundligt i olika studier. Enligt Kim och Chung 

(2011, sid. 42) betyder en subjektiv norm en social press på en individ att bete sig på ett eller 

annat sätt. Författarna säger att om en persons omgivning anser att somliga produkter är bra, 

kommer personen att bli påverkad av dessa åsikter vilket kan leda till köp. Thøgersen (Ek-

ström (red), 2010, sid. 104) säger att subjektiva normer är enskilda föreställningar om andras 

förväntningar.  

Enligt Thøgersen (Ekström (red), 2010, sid. 105f.) har begreppet uppfattad kontroll under de 

senaste decennierna tagit en viktig plats i olika försök att förklara mänskligt beteende. Förfat-

taren refererar till Bandura (1986) som definierar detta som individens förtroende att utföra ett 

visst beteende. Enligt Thøgersen är Banduras grundläggande förslag att ett beteende endast är 

möjligt om en person känner att denne har kontroll. Om människor tror att de kan lösa ett 

problem genom sitt handlande, blir de mer benägna att göra detta och dessutom mer engage-

rade i sitt beteende. Även Kim och Chung (2011, sid 42) redogör för begreppet uppfattad kon-

troll och skriver att nivån på den uppfattade kontrollen beror på huruvida individer känner att 

de har tillräckligt med tid, pengar och kunskap. Det författarna menar är att i desto större ut-

sträckning dessa resurser uppfattas som tillgängliga, desto starkare kommer den uppfattade 

kontrollen upplevas. Detta kommer att leda till att avsikter att agera kommer att vara starkare.  

Löhman och Steinholtz (2003, sid. 50) säger att konsumenter behöver företag för att ge utlopp 

för sitt engagemang att påverka samhället. Enligt undersökningen FörebildsFöretaget Konsu-

ment 2002, som presenteras av Löhman och Steinholtz (ibid, sid.47), anser en stor del av all-

mänheten (87 procent) att det är bra att företag arbetar med projekt som lönar samhället. Detta 

visar att intresset och kravet från allmänheten att företag ska engagera sig i hållbar utveckling 



20 

 

är stort och att det kan komma att bli ännu större i framtiden. Författarna säger att allmänhe-

tens förtroende för politiker har minskat och enligt den ovan nämnda undersökningen anser 

fler personer att de kan utöva inflytande på samhället genom ”medveten konsumtion” (53 

procent) än genom ”att rösta i allmänna val” (36 procent). Av de som ansåg att de kunde på-

verka samhället genom ”medveten konsumtion” svarade majoriteten (58 procent) att detta 

kunde ske genom aktivt val av produkter medan en del (34 procent) svarade att bojkott av 

produkter hade större påverkan (Löhman & Steinholtz, 2003, sid. 50). Allmänheten har alltså 

stort förtroende för sig själva att de kan påverka samhället genom att välja produkter från fö-

retag som de anser bedriver en ”god” verksamhet. Samma undersökning visar även att re-

spondenterna anser att de två viktigaste variablerna gällande företags arbete är att de tar an-

svar för de anställda samt att de är medvetna om miljön (Löhman & Steinholtz, 2003, sid. 48). 

4.1.2 Förmåga  

Enligt Thøgersen (Ekström (red), 2010, sid. 106) har enskilda konsumenter begränsade resur-

ser i form av tid, pengar och kunskap. Författaren förklarar detta med att människor ägnar 

dessa resurser på många vardagsaktiviteter som kan upplevas som mer viktiga än att spendera 

tid och pengar på någonting som inte berör dem direkt. Thøgersen (ibid., sid. 102) nämner att 

medierna spelar en dominerande roll i fastställande av fokus för allmänhetens uppmärksam-

het, särskilt gentemot miljöfrågor. En viktig anledning till detta är att de flesta miljöhot som 

individer står inför i dag inte upplevs direkt av vanliga människor i deras dagliga liv. Detta 

betyder att medvetenheten om miljöproblemen snarare kommer från media än från egna erfa-

renheter. Detta kan ses som att även om media ger en bild av hur allvarliga miljöproblem är, 

blir konsumenter inte lika starkt berörda av denna bild som om dessa problem direkt påverka-

de deras liv. Follows och Jobber (2000, sid. 742) drar slutsatser i en studie om val mellan mil-

jövänliga blöjor och vanliga blöjor att även om konsumenter tänker på miljön och har väldigt 

positiva attityder gentemot miljövänliga produkter, väljer de den produkt som upplevs passa 

individen bäst. Författarna förklarar att när en konsument står inför ett produktval utvärderar 

denne både miljökonsekvenser och personliga konsekvenser som medförs i samband med 

köpet av produkten. Varor med en positiv påverkan på miljön kan väjas bort om kunden upp-

fattar att detta köp har en negativ konsekvens för dem personligen. Detta kan förstås som att 

konsumenter tar hänsyn till miljö vid köp av produkter, men personligt intresse står alltid i 

fokus. Om användning av en produkt upplevs som ”besvärlig” eller kostar mer än konsumen-

ten är villig att betala, kommer produkten väljas bort.  
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En annan förklaring till varför människor väljer bort miljövänliga produkter anges av Kim och 

Chung (2011, sid. 42) där författarna säger att konsumenter blir mer priskänsliga vid ekono-

miska kriser. De menar att när ett land befinner sig i en ekonomisk kris, upplever konsumen-

ter att de inte har råd med organiska miljövänliga produkter. Thøgersen (Ekström (red), 2010, 

sid. 107) skriver exempelvis att köp av högt prissatta miljövänliga produkter, såsom ekologis-

ka livsmedel, är positivt korrelerad med inkomst. Därför begränsar budgetnedskärningar hur 

mycket pengar människor investerar i att skydda miljön. Upplevd tidsbrist har också visat sig 

minska konsumenternas inköp av dessa produkter.   

Miljövänligt beteende kräver ofta kunskaper eller särskilda färdigheter (Thøgersen, Ekström 

(red), 2010, sid. 107). Enligt Biel och Gärling (1995, sid, 226), har konsumenter svårt att för-

stå sambandet mellan deras eget beteende och sociala problem samt miljöproblem om de har 

begränsad kunskap om dessa. Detta leder, enligt författarna, till att sannolikheten att personer 

kommer bete sig till ”samhällets” fördel blir liten. Enligt Thøgersen (Ekström (red), 2010, sid. 

107) innebär kunskapen också att konsumenter kan urskilja miljövänliga produkter från mind-

re miljövänliga alternativ och därmed göra ett medvetet val. Miljömärkningar eller så kallade 

produktdeklarationer kan vägleda konsumenten, men då måste han/hon känna till och förstå 

denna märkning eller deklaration. 

Enligt Thøgersen (Ekström (red), 2010, sid. 106) kan miljövänligt beteende också hindras av 

vanor som gör att vi omedvetet beter oss på ett miljöskadligt sätt. Biel et al. (Ekström & Fors-

berg (red), 1999, sid. 132) nämner att det vid vardagliga köpsituationer är troligt att en per-

sons vana styr vilka produkter som köps. Författarna säger att det, i denna situation, är vanligt 

att en individ köper något denne köpt tidigare. En förutsättning för detta är dock att erfarenhe-

terna från tidigare köp varit positiva och tillfredsställande. Har det fungerat tidigare borde det 

även fungera i framtiden. Biel et al. (ibid., sid. 134) säger även att en individs avsikter och 

vanor kan vara i konflikt med varandra eftersom vanans makt är stark. Författarna nämner 

fortsättningsvis att vana kan vara ett hinder för att en person ska agera på ett miljövänligt sätt. 

Detta eftersom att individer som handlar efter vana inte reflekterar över hur han/hon agerar 

eller om det finns alternativa sätt. Med andra ord innebär detta att konsumenter köper de pro-

dukter som de vanligtvis brukar köpa, utan att lägga stor vikt vid att reflektera över om varor-

na är producerade på ett miljövänligt sätt.   
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4.1.3 Möjlighet  

Förutom personliga begränsningar, begränsas konsumenters miljövänliga handlande av ett 

antal externa faktorer, såsom tillgänglighet av alternativa produkter. Miljövänliga dagligvaror 

finns oftast inte i lika stor utsträckning som övriga varor. Därför, när konsumenter gör sina 

dagliga inköp, finns det oftast begränsad möjlighet att välja miljövänliga alternativ. Det är 

även inte alltid lätt att veta vilka produktalternativ som är mest miljövänliga. Miljömärkning 

eller deklarationer finns inte alltid som guide för att hjälpa konsumenterna i deras köpbeslut. 

(Thøgersen, Ekström (red), 2010, sid. 108) 

Dessutom, på grund av färre skalfördelar i produktion och distribution och de ofta återkom-

mande behoven av att använda dyrare råvaror och processer, är miljövänliga produkter oftast 

dyrare än andra produkter (ibid., sid. 108). Även Pipping Ekström och Shanahan (Ekström & 

Forsberg (red), 1999, sid. 157f.) säger att priset på ”gröna” varor är en avgörande faktor vid 

köpbeslut. Att priset är en avgörande faktor behandlas även av Shepherd et al. (2005, sid. 

352). Enligt Boulstridge och Carrigan (2000, sid. 8), som redogör för en studie angående kon-

sumenternas val av produkter utifrån huruvida företag är aktiva i sitt arbete med CSR, anses 

pris, kvalitet och varumärke som de tre främsta faktorer i konsumenters val av produkter.  

4.2 Sammanfattning av MAO-modellen 

Enligt Thøgersen (Ekström (red), 2010, sid. 109ff.) finns det ett antal faktorer som spelar in 

vid konsumenternas köpbeteende av ”de goda” produkterna. Vad författaren menar är att det 

inte enbart är attityder eller uppfattningar samt normer som leder till att konsumenter väljer att 

handla eller agera på ett miljömedvetet sätt, utan att andra faktorer, såsom resurser eller till-

gänglighet, påverkar individernas beteende. Människors attityder och normer gällande ett mil-

jövänligt beteende leder inte alltid till att ett faktiskt beteende sker vilket exempelvis beror på 

att personer känner att de är tvungna att göra något som upplevs som obekvämt, tidskrävande 

eller kostsamt. Samhällsnormer och status kan ibland leda till beteende som är miljömässigt 

problematiskt, som att köra en bil med hög bensinförbrukning eller använder en överdriven 

mängd av resurser såsom energi och vatten i sitt hushåll. Thøgersen (ibid. sid. 108) skriver att 

även uppfattad kontroll har bidragit till en ökat förståelse av miljömässigt beteende i ett antal 

studier och säger att konsumenter har tendens att anstränga sig mindre än de kan och vill, ef-

tersom de känner sig maktlösa. 
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Enligt författaren (ibid., sid. 110) är det väl dokumenterat att en del av attityd-beteende klyf-

tan för miljöbeteende kan hänföras till otillräcklig kunskap från konsumenter. Konsumenter 

med lite kunskap och misstro på resultatet av att agera på ett miljövänligt sätt, är mindre be-

nägna att göra det, trots en positiv attityd. En annan orsak till en attityd-beteende lucka är 

konsumenternas vanor. Thøgersen refererar till Biel och Dahlstrand (2005) och Verplanken et 

al. (1998) och säger att eftersom det vanliga beteendet har en tendens att bli mer eller mindre 

automatiskt, kan konsumenter komma att fortsätta med sina miljöfarliga vanor för en lång tid 

efter att ha beslutat att börja välja ett miljöalternativ. 

Det har visat sig upprepande gånger i olika forskningar att det finns en klyfta mellan konsu-

menters attityder och deras verkliga beteende gentemot miljövänliga produkter. MAO-

modellen och forskningsmaterial om hur miljövänligt beteende beror på konsumenternas för-

måga och möjligheter illustrerar en viktig förklaring till denna klyfta, nämligen att ett speci-

fikt beteende är en produkt av flera faktorer, där attityder bara är en av dem. (Thøgersen, Ek-

ström (red), 2010, sid. 109) 
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5 Metodval och genomförande 

För att kunna genomföra arbetet sökte vi information om bland annat CSR, märkning av pro-

dukter samt köpbeteende. Tidigare studier spelade en stor roll i vårt arbete, bland annat som 

stöd vid utformning av intervjufrågor. 

Vår empiriska undersökning grundar sig på en genomförd enkätundersökning. På grund av 

detta samt att resultatet från enkätundersökningen beskrivs med siffror använder vi oss av den 

kvantitativa metoden (Eliasson, 2010, sid. 21). Enkätintervjuerna genomfördes med personer 

som precis hade handlat i en livsmedelsbutik. Anledningen till detta är att respondenterna inte 

hade tid att tänka igenom sina svar i lika stor utsträckning som om de hade besvarat enkäten 

hemma i lugn och ro. Detta samt det faktum att deras köpupplevelse fanns färskt i deras min-

nen anser vi bidrar till mer uppriktiga svar. Problemet med detta sätt att intervjua kan vara att 

människor inte har tid att svara på frågor samt att frågorna kan uppfattas som känsliga av vis-

sa.  

5.1 Val av teorier 

Vid sökning av relevant sekundärdata för denna studie valde vi att söka såväl tryckta källor 

som elektroniska. Informationssökning av tryckta böcker skedde genom att vi sökte material 

via biblioteket vid Högskolan i Gävle i databaserna Higgins och LIBRIS. Det elektroniska 

materialet söktes genom databaser via Högskolan i Gävle. De databaser vi använde för infor-

mationssökning av vetenskapliga artiklar var Emerald samt JSTOR. Förutom dessa databaser 

sökte vi även artiklar via Google Scholar. De sökord vi använde var bland annat corporate 

social responsibility, CSR, hållbar utveckling, märkta varor, köpbeteende, consumer behavior, 

köpvanor samt buying behavior.  

Den teori vi fann mest lämplig för arbetet behandlar konsumenters attityder gentemot företag 

som arbetar med hållbarhetsfrågor. Teorin behandlar inställningar gentemot märkta varor och 

köpbeteende förknippat med dessa attityder. Vi fann en modell (MAO-modellen) som illustre-

rar hur diverse faktorer påverkar individers miljömedvetna beteende. Denna modell är speci-

fikt inriktad mot miljömässigt beteende, där medveten konsumtion spelar en stor roll. På 

grund av detta anser vi att MAO-modellen är en modell som eventuellt kan leda till en diskus-

sion kring hur ett faktiskt miljömässigt beteende påverkas av attityder samt andra faktorer.  

Det vi känner saknas i MAO-modellen är en djupare redogörelse för samt diskussioner kring 

de olika faktorerna. På grund av detta väljer vi att komplettera och styrka modellens innehåll 
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genom diverse artiklar. Anledningen till varför vi väljer artiklar är att vi anser dessa som mest 

aktuella i sådant forskningsområde som miljömedvetet köpbeteende. Vi fann förhållandevis 

lite tryckt material inom området. Däremot fann vi en stor mängd forskningsrapporter samt 

vetenskapliga artiklar som behandlar konsumenters attityder och köpbeteende gentemot pro-

dukter som tillverkas av företag som tar socialt ansvar samt ansvar för miljön.  

5.2 Enkät 

Vi valde att dela ut enkäter till personer som besökte ICA MAXI i Gävle. Det som är utmär-

kande för denna typ av enkätundersökning är att personerna frivilligt beger sig till platsen 

(Ejlertsson, 2005, sid. 10). Dessa personer utgjorde vår målgrupp, det vill säga alla som be-

sökte ICA MAXI i Gävle vid tidpunkten för undersökningen. Eftersom vi varken hade tid 

eller resurser hade vi inte möjlighet att dela ut enkäter till samtliga besökare. Detta begränsade 

även möjlighet till att genomföra studien vid flera tidpunkter. Nackdelen med att undersök-

ningen genomfördes vid ett tillfälle är att vi gick miste om personer som begav sig till butiken 

vid andra tidpunkter. Dessa konsumenters attityder, uppfattningar och beteenden kunde möj-

ligtvis skilja sig från de konsumenter som befann sig i butiken vid undersökningstillfället. 

Dock anser vi att dessa begränsningar inte har en större inverkan på vår studie eftersom vi inte 

delar in undersökningen i geografiska och demografiska faktorer. Eftersom vi avgränsade oss 

till att göra en liten undersökning som ett stickprov, anser vi att de svar vi fick var tillräckligt 

representativa för att kunna föra en diskussion och komma fram till slutsatser.  

Vi diskuterade enkäten och frågorna med handledaren. Dessutom lämnade vi ut den till ett par 

bekanta och bad om deras synpunkter på frågorna. Anledningen till detta är på grund av att vi 

ville få åsikter och synpunkter från utomstående eftersom vi ville veta om frågorna var otydli-

ga eller svåra. Ejlertsson (2005, sid. 35) nämner detta som en pilotstudie och säger att en an-

ledning till att genomföra en förstudie är för att försäkra sig om att frågorna uppfattas på 

samma sätt av den som utformat dem som de som ska svara på enkäten.  

Innan genomförandet av enkätundersökningen kontaktade vi butikschefen för ICA Maxi i 

Gävle för att få tillåtelse att genomföra undersökningen i butiken. Undersökningen genomför-

des en tisdagseftermiddag mellan klockan tre och klockan sex. Anledningen till att vi genom-

förde undersökningen mellan dessa tidpunkter var för att vi ansåg att antalet kunder skulle 

vara fler jämfört med tidigt på eftermiddagen eller sent på kvällen. Vi ville inte dela ut enkä-
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ten senare är klockan sex eftersom vi ansåg att människor känner sig mer stressade och mind-

re villiga att bli tillfrågade.   

5.2.1 Urval  

Vårt urval består av de personer som självmant och på egen hand sökte sig till ICA MAXI 

(Ejlertsson, 2005, sid. 23). Utifrån denna målgrupp eller population gjorde vi ett stickprov. På 

grund av storleken på undersökningen valde vi att bortse från en viss ålders- eller yrkesgrupp 

samt kön och frågade därmed slumpmässigt personer som precis hade handlat. (Ejlertsson, 

2005, sid. 18 f.). Av samtliga tillfrågade individer var det 30 personer som svarade på enkäten 

under den tidsperiod vi befann oss i butiken. De som inte ville delta i undersökningen angav 

bland annat att de var stressade eller hade bråttom. Vi frågade omkring 50 olika personer, 

vilket gav oss ett bortfall på cirka 20 individer. Detta betyder att resultatet av undersökningen 

eventuellt skulle kunna se annorlunda ut om samtliga 50 hade svarat på enkäten. På grund av 

att vi hade begränsat utrymme där respondenter kunde stå och besvara enkäten hade vi ingen 

möjlighet att dela ut enkäter till fler än två personer samtidigt. Detta innebär ett eventuellt 

bortfall eftersom vi ”missade” andra kunder som eventuellt hade kunnat delta i undersökning-

en. Som ett ytterligare bortfall anser vi det faktum att vi valde att inte fråga vissa konsumenter 

på grund av att deras kroppsspråk tydligt visade ovilja att delta.  

Svaren behandlades anonymt, vilket kan anses vara nackdel på grund av att det är svårt att 

genomföra samma undersökning ytterligare en gång och förvänta sig samma svar. Dock anser 

vi att bevaringen av anonymitet för de svarande skulle leda till fler sanningsenliga svar då 

svarspersonerna inte behövde oroa sig för att vi skulle känna igen vem som svarat vad. Ytter-

ligare anledning till anonyma svar är att det inte har varit intressant för oss att koppla ett visst 

svar till en viss person då vår undersökning inte grundar sig på demografiska skillnader hos de 

svarande.  

5.2.2 Utformning av enkät 

Vi valde att begränsa antalet frågor i enkäten för att undvika att respondenterna skulle uppfat-

ta den som tidskrävande och tröttsam. I och med detta skulle bättre, mer givande samt mer 

uttömmande svar fås. Enkäten bestod av elva frågor med givna svarsalternativ (se bilaga 1). 

Vi försökte att hålla språket enkelt samt undvika allt för många fackuttryck för att enkäten 

skulle vara förståelig av majoriteten. Enligt Ejlertsson (2005, sid. 56) bör enkätfrågor formu-

leras så neutralt som möjligt för att inte påverka respondentens svar. Vi försökte även att und-
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vika ledande frågor i vår enkät just på grund av att vi ville få svar som baseras på responden-

ternas egna åsikter utan påverkan från oss. 

Vi utformade ett antal frågor som vi ville ställa till kunderna på ICA Maxi. Ursprungligen 

bestod enkäten av 14 frågor. Efter samtal med handledaren valde vi att korta ner enkäten till 

elva frågor eftersom vi ansåg att dessa skulle tillhandahålla de svar vi sökte och täcka syftet 

med studien. Vilka frågor som vi skulle behålla och vilka vi kunde eliminera blev tydligt när 

vi började motivera varför vi ställer just dessa frågor och vad vi ville få fram genom dem. Det 

blev tydligt att ett antal av de ursprungliga frågorna var överflödiga. En anledning till varför 

vi valde ett större antal frågor till en början var att vi inte ville förbise något. Detta eftersom 

det inte är möjligt vid enkätundersökning att söka upp respondenterna för kompletterande 

frågor (Eliasson, 2010, sid. 30). Vi utformade frågorna med studiens syfte och frågeformule-

ring i åtanke. Detta för att försäkra oss om att frågorna var relevanta för arbetet.    

Första och andra frågan utgör attitydfrågor där respondenter fick ta ställning genom att välja 

ett svarsalternativ på en skala. Risken med sådana frågor kan vara att respondenter blir uttröt-

tade och börjar välja svarsalternativ på måfå (Trost, 2007, sid.71 ff.). Vi tycker dock att i och 

med att vi har endast två frågor av detta slag samt att dessa frågor är i det inledande stadiet av 

enkäten, minskar risken av ogenomtänkta svar. Vi ställde dessa frågor med svarsalternativ 

efter en skala istället för att utforma frågorna med ja eller nej som svarsalternativ (Ejlertsson, 

2005, sid. 89). Motivet till detta är för att respondenterna skulle få fler svarsalternativ. I vissa 

frågor kunde somliga respondenter tycka att en fråga är exempelvis mer eller mindre viktig 

och ville då kunna välja mellan dessa alternativ istället för att endast kunna svara ja eller nej 

på om en fråga var viktig.  

När det kom till antalet svarsalternativen valde vi övervägande ett udda antal. Enligt Ejlerts-

son (2005, sid. 82) är en fördel med udda antal svarsalternativ att undvika att respondenterna 

tvingas att ta ställning i en fråga där denne inte har en åsikt. En nackdel enligt författaren är 

att det finns en risk att många väljer ”det neutrala alternativet”. Vi ansåg dock att vår under-

sökning skulle gynnas av ett udda antal svarsalternativ eftersom även om respondenterna val-

de ”det neutrala alternativet” kunde dessa svar ha betydelse i studien samt leda till vidare dis-

kussioner.  

Vid utformningen av frågorna sju, åtta och elva diskuterade vi huruvida vi skulle inkludera en 

del rangordningsfrågor eller om vi skulle be respondenterna välja ett maximalt antal av till-
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handahållna alternativ. Till slut valde vi att använda oss av det senare alternativet där respon-

denterna fick välja maximalt tre olika svarsalternativ som respondenterna ansåg stämmer bäst 

in på dennes åsikter. Anledningen till detta är att vi ansåg att det skulle bli svårt att förmedla 

och illustrera svaren för läsarna om vi hade valt att använda oss av rangordningsfrågor. Sam-

tidigt var syfte att kunna se vilka svarsalternativ som valdes mest frekvent, vilket sedan skulle 

leda till fastställning av de tre alternativen som ansågs som viktiga för svarande. Ejlertsson 

(2005, sid. 85) nämner bland annat att det finns en risk att somliga respondenter enbart väljer 

det viktigaste alternativet och avstår från att rangordna alla alternativen. Med detta i åtanke 

ansåg vi att rangordningsfrågor skulle leda till ett onödigt bortfall på grund av missförstånd 

eller på grund av att respondenterna bortsåg från att följa anvisningarna.  

5.2.3 Motivering till enkätens frågeformuleringar 

Den första frågan ämnar undersöka konsumenternas attityder gentemot företags ansvarstagan-

de. För att göra frågan förstådd använder vi begreppet hållbar utveckling istället för CSR. 

Anledningen till detta är att definitionen CSR inte är lika allmänt känd bland konsumenterna 

som hållbar utveckling är. Vid jämförelse av de både begreppen CSR och hållbar utveckling 

har vi funnit att dessa definieras på likartat sätt, vilket leder till att vi använder oss av begrep-

pet hållbar utveckling.  

Frågorna två och tre behandlar konsumententernas kännedom av varumärkningen KRAV och 

huruvida de kopplar KRAV-märkning till företags ansvarstagande eller med andra ord före-

tags arbete med hållbar utveckling. Detta är viktigt eftersom en del av de företag som väljer 

att aktivt arbeta med frågorna gällande hållbar utveckling använder sig av dessa märkningar 

för att kommunicera med konsumenterna och påminna dem om det ”goda arbetet” bakom 

framställningen av deras produkter.  

Frågorna fyra och fem ämnar undersöka konsumenternas egna uppfattningar om hur de kan 

engagera sig i sociala frågor samt miljöfrågor på individnivå. Svaren på dessa frågor kan del-

vis leda till diskussion kring huruvida deras uppfattning leder till köp av KRAV-märkta pro-

dukter eller inte. Val av svarsalternativ inspirerades av en undersökning som Löhman och 

Steinholtz (2003, sid. 50) behandlar i Det ansvarsfulla företaget. I undersökningen fick re-

spondenterna välja mellan tre svarsalternativ vid frågan ”Hur tror du att du kan påverka sam-

hället mest?”. De angivna alternativen var: ”Genom medveten konsumtion”, ”Genom att rösta 

i allmänna val” och ”Ingen uppfattning”.  De respondenter som ansåg att de kan påverka ge-

nom medveten konsumtion fick svara på en följdfråga: ”Beträffande medveten konsumtion – 
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vilken tror du påverkar mest?”. De angivna svarsalternativen var: ”Aktivt välja produkter”, 

”Bojkotta produkter” och ”Ingen uppfattning”.  Beträffande vår undersökning väljer vi att föra 

samman dessa två frågor med tillhörande svarsalternativ till en gemensam fråga. Vi väljer 

dessutom att ge respondenterna möjlighet att själva ange annat alternativ om så är fallet. Vi 

anser att respondenterna kan ha en annan uppfattning om hur de kan involvera sig i samhället 

och vi vill inte begränsa deras svar till enbart de angivna.  

Vi väljer att behandla sociala frågor samt miljöfrågor separat eftersom det kan finnas olika 

uppfattningar kring hur individer kan involvera sig i dessa.  

Fråga sex har som syfte att undersöka köpbeteende gentemot KRAV-märkta produkter. Vi vill 

se hur ofta konsumenterna köper dessa varor för att kunna urskilja om deras svar kan kopplas 

till attityder mot det dessa varor står för, det vill säga den hållbara utvecklingen. Samtidigt vill 

vi undersöka huruvida svaren kan kopplas till hur konsumenten handlade vid själva svarstill-

fället. Det vi menar är att ett syfte med denna fråga är att se om svaren avspeglar sig senare i 

konsumenternas köp vid undersökningstillfället. Eftersom syftet med denna fråga är att se 

kopplingen mellan attityder köpbeteende och även konsumenternas beteende vid köptillfället 

analyserar vi inte denna fråga och kopplar den heller inte till teoriavsnittet.   

I frågorna sju och åtta vill vi undersöka möjliga orsaker som spelar in i situationer då konsu-

menter väljer bort respektive köper KRAV-märkta produkter. Svarsalternativen inspirerades 

av tidigare gjorda undersökningar där faktorer såsom pris, smak, kvalitet och brist på informa-

tion kring märkningar ansågs vara de främsta orsakerna till varför konsumenter väljer bort 

märkta varor. Vi vill undersöka om faktorer, som pris smak och kvalitet, kan vara orsaker till 

att konsumenter faktiskt köper märkta varor. Ytterligare anledning till varför valet föll på de 

angivna alternativen är vår egen uppfattning till varför konsumenter väljer att köpa samt inte 

köpa märkta produkter. Denna uppfattning bygger på tolkningar kring varför vi själva väljer 

att köpa respektive inte köpa dessa varor samt även på diskussioner gällande tänkbara orsaker 

med människor i vår omgivning. Vid förstudien mottog vi synpunkter på de angivna svarsal-

ternativen samt fick förslag på ytterligare. Vi diskuterade de mest troliga samt mest frekventa 

orsakerna och valde sedan dessa som möjliga svarsalternativ. Då det var omöjligt att ange 

samtliga tänkbara orsaker valde vi att inkludera svarsalternativet ”Annat”, där respondenten 

själv kunde ange skäl till varför denne inte handlade KRAV-märkta produkter samt motiver-

ing till varför denne valde dessa produkter om så var fallet.  
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Frågorna nio, tio och elva ämnar undersöka hur respondenterna konsumerade vid undersök-

ningstillfället. Syftet med frågorna är att kunna se om attityderna gentemot företags ansvars-

tagande avspeglas i konsumenternas verkliga köpbeteende. På grund av detta syfte ser vi inte 

någon anledning till att koppla frågorna nio och tio till teoriavsnittet. Ytterligare anledning till 

varför vi valde att ställa dessa frågor är att respondenterna skulle veta exakt hur de hade hand-

lat och varför när de blev tillfrågade i samband med genomfört köp. Om respondenterna sva-

rade ”Nej” hade de möjlighet att sätta sig in i den verkliga valsituationen och minnas orsaken 

till varför de inte köpte KRAV-märkta varor vid detta tillfälle. Köpsituationen skulle troligtvis 

fortfarande vara färsk i deras minnen. Vi ville inte ta kontakt med respondenterna vid inträde i 

butiken eftersom vi anser att deras köp då eventuellt skulle påverkas. Skulle vi ställa frågor 

innan och efter köp tror vi att respondenterna skulle fokusera på KRAV-märkta produkter och 

eventuellt välja dessa produkter på grund av undersökningen.   

5.2.4  Bearbetning och presentation av empirisk data 

De insamlade data presenteras i form av stapeldiagram. Denna typ av presentation är mest 

lämplig vid undersökningar där nominalvariabler (variabler som inte kan rangordnas, exem-

pelvis kön) och ordinalvariabler (variabler som kan rangordnas, exempelvis frågor med svars-

alternativ på en skala) tillämpas (Eliasson, 2010, sid. 38 och 70). Enligt författaren är det enk-

lare att illustrera resultat i form av stapeldiagram om svarsalternativ inte är för många (ibid.). 

Även Trost (2007, sid. 152) nämner att stapeldiagram bör användas vid nominalskalor.  

Förutom att grafiskt presentera resultatet från varje enkätfråga valde vi även att presentera 

resultatet i löpande text. Syftet med detta är att ge en så tydlig och informativ bild av det em-

piriska materialet som möjligt för läsaren. Vi väljer att analysera majoriteten av frågorna lö-

pande i samband med presentation. De frågor vi inte analyserar i större omfattning eller kopp-

lar till teoriavsnittet väljer vi att presentera ändå eftersom dessa används mer i del 2 av empi-

ridelen. Förutom att vi redovisar svaren för varje enkätfråga för sig, redogör vi även för hur 

somliga frågor kopplas till varandra. Detta eftersom vi menar att undersöka bland annat huru-

vida attityder och uppfattningar kring KRAV-märkta produkter leder till köp eller inte. Vi 

tittar även på svaren i varje enkät för sig. Syftet med detta är att kunna se hur en och samma 

respondent svarade på en rad frågor för att eventuellt kunna gå in i en djupare diskussion. För 

att kunna göra en sådan koppling numrerade vi enkäterna. Därefter gjorde vi en uppställning 

av svarsfrekvenser med användning av nummer för varje enkät. Detta gav oss möjlighet inte 

enbart se svarsfrekvensen utan även att urskilja vem som svarat vad.   
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5.3 Källkritik 

5.3.1 Sekundärdata 

Teorin som vi använder i arbete kommer från olika författare som säger liknande saker, vilket 

visar på att det inte enbart är en individs åsikter utan att fler personer anser samma sak eller 

har kommit fram till samma slutsatser. Dock måste läsaren ha i åtanke att, om inte allt så näst-

intill, allt som skrivs kan ses ur olika synvinklar. Detta innebär att det kan finnas litteratur och 

studier som visar annat än vad de författare vi refererar till har kommit fram till. Dock har 

majoriteten författare liknande slutsatser, varpå teorin studien bygger på kan ses som tillförlit-

lig. De artiklar vi använder oss av anser vi som pålitliga eftersom dessa förgranskas och pub-

liceras i databaser som JSTOR och Emerald. 

Vi har sökt att minimera användning av rapporter eftersom dessa är en översikt av tidigare 

forskningar. Vi refererar till rapporterna i de fall vi inte kunnat finna de ursprungliga källorna 

som rapporternas författare refererar till. Vi anser att i de fall vi inte lyckats hänvisa till för-

stahandskällor kan informationen anses som mindre pålitlig. Under arbetets gång har vi stän-

digt försökt att finna ursprungliga källor och inte förlitat oss på vad olika artiklar och rappor-

ter återger. Vi har även försökt att undersöka bakgrunden till olika författare, det vill säga 

kvalifikationer, akademiska titel, tidigare forskning samt publikationer.  

De elektroniska källorna har mestadels använts till sökning av fakta kring definitioner om 

KRAV och CSR. Dessa källor anser vi vara pålitliga eftersom det är myndigheter samt orga-

nisationer som aktivt arbetar inom de områdena. De webbsidor vi använder för att beskriva 

vad KRAV och CSR innebär ser vi som mer informativa. Med detta menas att vi anser att de 

inte tar ställning i olika frågor utan redogör för vad KRAV och CSR betyder. En av webbsi-

dorna som innehåller information kring CSR anser vi dock mindre informativ eftersom denna 

är en affärstidning. Detta innebär att artiklarna och informationen är skrivna av olika författa-

re och inte nödvändigtvis förgranskade.    

5.3.2 Primärdata 

Eftersom enkäten delas ut till individer som frivilligt beger sig till ICA Maxi blir sannolik-

hetsfördelning i urvalet ojämn (Ejlertsson, 2005, sid. 23). Enligt författaren (ibid.) anses detta 

urval (enkät till besökare) inte som slumpmässigt eftersom det, i vårt fall, kan vara så att det 

är en viss typ av människor som söker sig till just ICA Maxi. Nackdelen med att undersök-

ningen sker endast i en specifik butik som ICA Maxi kan vara att butikens utbud kan ha in-
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verkan på typen av individ som söker sig till butiken. ICA maxi har ett stort utbud av märkta 

produkter vilket kan innebära att personer som handlar där är en viss typ av människor som 

väljer butiken just på grund av detta utbud. Vad författaren menar är att alla inte tilldelas lika 

stor sannolikhet att medverka i underökningen. Detta leder till svårigheter i att tolka resultatet 

samt att dra generella slutsatser. Då vi inte strävar efter att generalisera resultatet i detta arbete 

anser vi att denna nackdel inte är avgörande. 

En nackdel med enkätundersökning är att frågorna kan uppfattas på olika sätt av responden-

terna (Ejlertsson sid. 11). En respondent kan tolka en fråga på ett visst sätt medan en annan 

tolkar samma fråga på ett helt annat sätt. Detta innebär även att respondenterna kan tolka frå-

gorna på annat sätt än vad vi tänkte på vid utformningen av frågorna. Vi anser att detta är 

svårt att komma ifrån eftersom det inte är möjligt att förklara vad som menas med frågorna. 

Det är heller inte möjligt för oss att ställa följdfrågor till respondenterna för att försöka förtyd-

liga vad de menar med sina svar. Vi anser dock att vi minimerat risken för att respondenterna 

skulle tolka frågorna på olika sätt samt risken att de skulle finna frågorna komplicerade efter-

som utomstående personer läst igenom enkäten innan genomförandet.     

5.4 Reliabilitet och validitet 

För att en undersökning ska uppvisa en hög tillförlitlighet ska denna kunna upprepas och visa 

samma resultat som vid det tidigare undersökningstillfället. Går det att lita på att resultatet 

från undersökningen kan upprepas, har undersökningen hög reliabilitet. (Eliasson, 2010, sid. 

14f.) Den genomförda enkätundersökningen kan skilja sig vid ett upprepat försök. Vi anser 

dock att tillförlitligheten av undersökningen gynnas av att vi tydligt beskriver och motiverar 

hur vi utformat enkätfrågorna, valt respondenter samt hur vi gått tillväga vid själva undersök-

ningstillfället.  

En studies validitet handlar om huruvida undersökningen i själva verket mäter vad den ämnar 

mäta eller inte. För att en undersökning ska inneha en hög validitet förutsätter det att denna 

även uppvisar en hög reliabilitet. (Eliasson, 2010, sid. 16) Då vi utformat enkätfrågorna ut-

ifrån resultat från tidigare forskningar samt utifrån teori kring köpbeteende anser vi att svaren 

från undersökningen är relevant för själva studien.  
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6 Empiri och analys 

6.1 Del 1 – Presentation och analys av varje enskild fråga 

Vi kan tydligt urskilja att 27 personer av 30 anser att det är mer eller mindre viktigt att företag 

involverar sig i frågor gällande hållbar utveckling. 15 

personer valde grad nummer fyra, vilket innebär att 

de tycker att det är relativt viktigt, tolv personer valde 

nummer fem vilket visar att de tycker att det är vik-

tigt. En person tyckte att det varken är viktigt eller 

oviktig genom att välja tredje graden på skalan. Vi 

kan även se att två personer anser att det är mer eller 

mindre oviktigt att företag är involverade i hållbar-

hetsfrågor. En person valde grad nummer ett vilket 

innebär att denne inte alls anser att det är viktigt och en person valde grad nummer två och 

tycker därmed att det inte är särskilt viktigt, men tycker heller inte att det är totalt oviktigt. 

Utifrån ovanstående resultat kan vi se att detta stämmer överens med det resultat från under-

sökningen FörebildsFöretaget Konsument 2002 som Löhman och Steinholtz (2003) presente-

rar. I denna undersökning framkom att majoriteten av allmänheten har positiva attityder gent-

emot företags arbete med projekt som lönar samhället. I vår undersökning framkom det att 

majoriteten av respondenterna tyckte att det är viktigt och ganska viktigt att företag arbetar 

med sådana frågor. 

I fråga två uppgav huvudparten av respondenterna att 

de känner till KRAV-märkningen relativt väl. Tio 

personer svarade att de känner till den mycket väl 

medan 14 individer uppgav att de känner till märk-

ningen en grad lägre, det vill säga nummer fyra. Fyra 

personer valde det mer neutrala alternativet, vilket 

innebär att de känner till märkningen men inte i sär-

skilt stor utsträckning. Två personer valde grad två 

vilket tyder på att de känner till märkningen eller 

känner igen den, men inte mycket mer än så. Ingen av respondenterna uppgav att de inte alls 

känner till märkningen. Resultatet visar att respondenter har kännedom om KRAV-

märkningen vilket kan betyda att de besitter den kunskap som krävs för att göra medvetna val, 

vilket både Biel och Gärling (1995) samt Thøgersen (2010) behandlar. Författarna menar att 

Figur 2: Fråga 1 

Figur 3: Fråga 2 
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Figur 5: Fråga 4 

vid brist på kunskap har konsumenterna svårt att göra medvetna val. Eftersom majoriteten av 

respondenterna anger att de känner till märkningen väl samt mycket väl anser vi att detta kan 

betraktas som att de besitter tillräcklig kunskap för att kunna välja dessa produkter på ett 

medvetet sätt.     

På fråga tre svarade majoriteten, 21 av de utfrågade, 

att de förknippar KRAV-märkning med att företag 

arbetar med hållbar utveckling. Två personer svarade 

att de inte gör denna association och sju personer 

valde alternativet ”vet ej”. Här ser vi att majoriteten 

av respondenter associerar KRAV-märkning med 

företags arbete med hållbar utveckling, vilket betyder 

att de är medvetna om vad denna märkning innebär. 

Med andra ord säger detta oss att det inte finns någon 

tvekan att människor vet att KRAV-märkta produkter är producerade av företag som arbetar 

mot hållbar utveckling. Även detta kan kopplas till det Biel och Gärling (1995) samt Thøger-

sen (2010) säger angående kunskap och miljömedvetna val.  

I fråga fyra blev svaren jämförelsevis spridda över 

de olika alternativen. Tolv personer uppgav att de 

kan involvera sig i sociala frågor genom att boj-

kotta oetiska produkter. Nio personer anser att de 

kan involvera sig genom politiska val. Sex re-

spondenter anser att köp av KRAV-märkta pro-

dukter är det viktigaste sättet för dem att engagera 

sig i frågan. Tre individer valde alternativet ”vet 

ej”. ”Bojkott av oetiska produkter” samt ”köp av 

KRAV-produkter” kan betraktas och analyseras 

som en fråga gällande medveten konsumtion. I tidigare undersökningar (Löhman & Stein-

holtz, 2003) har det visat sig att 53 procent av allmänheten tycker den största påverkan på 

samhället kan ske genom medveten konsumtion medan 36 procent anser att de kan påverka 

samhället genom att rösta i allmänna val. Även vår undersökning visar att merparten av de 

svarande (18 personer eller 60 procent) valde liknande svar, det vill säga angav att medveten 

konsumtion är ett effektivt sätt att involvera sig. Nio personer (30 procent) valde alternativet 

  Figur 4: Fråga 3 
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”politiska val”. Skillnaden är dock att i undersökningen presenterad av Löhman och Stein-

holtz (2003) svarade endast 34 procent av dem som valde medveten konsumtion att bojkott av 

produkter har stor påverkan på samhället medan 57 procent tyckte att aktivt val av produkter 

påverkar mest. I vårt fall visar resultatet det motsatta, det vill säga tolv av 18 personer (67 

procent) valde bojkott medan sex av 18 respondenter (33 procent) valde köp av KRAV-

produkter. Vi anser att anledningen till detta är på grund av frågeformuleringen, det vill säga 

istället för att fråga hur personer anser att de kan påverka samhället, valde vi att specificera 

frågan. Det vi menar är att vi ville undersöka hur konsumenterna kan involvera sig i sociala 

frågor och på det viset påverka samhället.  

I fråga fem blev det en spridning av svaren angå-

ende hur respondenterna anser att de kan involve-

ra sig i frågor gällande miljön. Tolv personer an-

gav att de kan involvera sig genom att bojkotta 

produkter som är skadliga för miljön medan tolv 

personer svarade att de kan engagera sig genom 

att köpa produkter som är KRAV-märkta. Fyra 

personer uppgav att det viktigaste sättet att invol-

vera sig i miljöfrågor är genom politiska val. Två 

personer valde alternativet ”vet ej”. I denna fråga kan vi föra en liknande diskussion/analys 

som i föregående fråga. Vi anser att majoriteten (24 personer eller 80 procent) av responden-

terna valde den medvetna konsumtionen som sätt att involvera sig i miljöfrågor, eftersom tolv 

personer (50 procent) valde bojkott av miljöskadliga produkter samt tolv personer (50 pro-

cent)köp av KRAV-produkter (tolv personer och 50 procent). Vi kan urskilja att det är samma 

antal svarande som i föregående fråga som svarade att bojkott av produkter ett sätt av involve-

ra sig. Dock ser vi en ökning av svaren gällande köp av KRAV-produkter. Detta kan förklaras 

med att respondenter ser större samband mellan miljöfrågor och köp av KRAV-varor än mel-

lan sociala frågor och konsumtion av ovan nämnda produkter. Gällande miljöfrågor är det 

endast fyra personer (13 procent) som svarade att de kan involvera sig genom politiska val, 

vilket kan betyda att respondenterna har olika uppfattningar angående hur de kan påverka 

olika områden i samhället. Just detta kan vi koppla till människors uppfattningar kring deras 

roll i samhället som konsument. Vi ser likheter mellan individer som har uppfattning 2 och 

även uppfattning 4 (Solér, 1999) samt respondenter som valde köp av KRAV-produkter som 

Figur 6: Fråga 5 
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ett sätt att involvera sig i miljöfrågor. Enligt Solér (1999) köper individer med dessa uppfatt-

ningar någon eller flera miljövänliga produkter regelbundet. Skillnaden ligger i antalet köpta 

produkter.  

I fråga sex, angående hur ofta respondenterna kö-

per KRAV-märkta produkter, angav 17 personer 

att de handlar sådana produkter ofta. Elva perso-

ner svarade att de handlar KRAV-märkta produk-

ter vid enstaka tillfällen och två personer uppgav 

att de aldrig handlar dessa produkter. Ingen av 

respondenterna svarade att de alltid handlar 

KRAV-märkta varor.  

 

 

                  Figur 8: Fråga 7 

I fråga sju kunde respondenterna välja fler än ett alternativ som svarar på vilken eller vilka 

orsakerna är när de väljer att inte handla KRAV-märkta produkter. De svarande fick dock 

välja maximalt tre alternativ. 22 personer svarade att pris är en faktor som spelar in när de 

väljer bort KRAV-märkta varor. Detta kan jämföras med vad flertalet författare behandlar 

  Figur 7: Fråga 6 
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(Thøgersen, 2010; Boulstridge & Carrigan, 2000; Pipping Ekström & Shanahan, 1999 samt 

Shepherd et al., 2005). Det vill säga att priset är den största faktorn som hindrar konsumenter 

från att utöva miljömedvetet beteende i form av köp av ekologiska produkter. 17 personer 

valde vana som en av orsakerna, vilket innebär att de inte brukar köpa dessa vanor. Att vana 

spelar in vid vardagliga köpsituationer behandlas av Biel et al. (1999). Författarna säger att 

vana kan vara ett hinder för en person att agera på ett miljövänligt sätt. Detta visas även i vår 

studie. Det vill säga att vana var det alternativ som angavs flest gånger efter pris. Det betyder 

att dessa respondenter väljer varor utifrån hur de alltid gjort och inte utifrån hur varorna har 

producerats. Nio respondenter angav att de inte väljer dessa produkter på grund av kvalitet. 

Detta kan betraktas som att kvalitet anses vara sämre hos KRAV-märkta produkter. Dålig 

kvalitet kan innebära att varan inte motsvarar konsumentens förväntningar, vilket i vår studie 

kan anses som att kvalitet på KRAV-märkta produkter inte motsvarar respondenternas för-

väntningar att varan ska leverera ”utöver det vanliga”. Det vi menar är att respondenterna inte 

nödvändigtvis menar att KRAV-märkta varor är av sämre kvalitet än övriga varor utan att 

KRAV-produkter inte lever upp till förväntningarna. Av ovanstående sammanställning kan vi 

urskilja att de tre främsta orsakerna som ligger bakom respondenternas val att inte köpa dessa 

produkter är pris, vana och kvalitet. Boulstridge och Carrigan (2000) säger att pris, kvalitet 

och varumärke är de tre främsta faktorerna som påverkar konsumenternas val av produkter. 

Vad vi kan urskilja från vår undersökning dock, är att två av dessa faktorer, pris och kvalitet, 

är de främsta orsakerna till varför konsumenter väljer att inte köpa KRAV-märkta varor.  

Sex personer svarade att KRAV-märkta produkter är svåra att få tag på samt tre angav att de 

har för lite information om dessa produkter. Att varor anses som svårt att få tag på delvis av-

speglar teori kring produkternas tillgänglighet. Del vill säga att konsumenter inte köper vissa 

produkter eftersom dessa är svårt att hitta vilket kan kräva ansträngning till att få tag på dem.  

Thøgersen (2010) säger att en begränsad möjlighet att välja miljövänliga produkter är en stor 

hinder till miljömedveten köpbeteende. I vår undersökning angav endast sex personer att den-

na faktor är en av orsakerna till varför KRAV-varor inte väljs, vilket antingen kan bero på att 

dessa varor är dåligt exponerade i butiken eller att just de varor som de svarande vill köpa inte 

finns tillgängliga i butiken. Eftersom endast tre personer angav att orsaken till varför de inte 

väljer KRAV-produkter är brist på information om dessa, anser vi inte att denna orsak är es-

sentiell. Resultat från tidigare frågor visade att majoriteten av respondenterna känner till 

KRAV-märkning och även associerar denna med företags arbete med frågor gällande hållbar 
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utveckling. Detta visar att brist på information kring KRAV-produkter inte är ett hinder till 

varför produkterna inte köps.  

Endast en person valde att svara att denne inte visste vilken/vilka orsaker som ligger bakom 

beslut att inte handla KRAV-märkta produkter. Ingen av respondenterna svarade att deras köp 

inte gör någon skillnad för samhället eller att de hade lågt förtroende för märkningen.  

 

                            Figur 9: Fråga 8 

I fråga åtta fick respondenterna välja flera svarsalternativ som svarar på vilken eller vilka or-

sakerna är när de väljer att handla KRAV-märkta produkter. Somliga personer valde tre alter-

nativ medan andra valde mellan ett och två. Kvalitet är en av orsakerna som valdes av de fles-

ta respondenterna med hela 21 personer. I det här fallet uppfattas det att KRAV-märkta pro-

dukter uppfattas vara av högre kvalitet än övriga omärkta varor. Enligt Boulstridge och Carri-

gan (2000) är kvalitet en av faktorerna som spelar in vid köp av produkter, vilket stämmer 

överens med vår undersökning. Det som anses som bra kvalitet är dock mycket svårt att avgö-

ra. Magnusson och Biel (2005) säger till exempel att ekologiska produkter uppfattas som ett 

mer hälsosamt alternativ. Enligt oss kan det betyda att kunderna kopplar kvalitet med ”bättre 

för hälsan”, vilket skulle stämma överens med hälsomotivet. Kvalitet kan då anses som ett 

egoistiskt motiv, det vill säga att respondenter köper dessa produkter på grund av eget intres-

se.  
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16 kunder svarade att de väljer KRAV-märkta varor på grund av att de anser att köpet bidrar 

till en bättre värld. Detta kan jämföras med svaren på fråga sju, där ingen av respondenterna 

tyckte att köp av KRAV-märkta varor inte gör någon skillnad för samhället. Vi ser en kopp-

ling mellan detta svar och det som Thøgersen (2010) redogör för, det vill säga att om indivi-

der tror att de kan lösa ett problem genom sitt handlande, blir de mer benägna att göra detta 

och dessutom mer engagerade i sitt beteende. Idén om att kunna bidra till bättre värld går 

hand i hand med uppfattad kontroll, som enligt Kim och Chung (2011) beror på huruvida in-

divider känner att de har tillräckligt med tid, pengar och kunskap eller inte. Det betyder att 

respondenterna väljer KRAV-produkter på grund av de bland annat tror att detta beteende kan 

bidra till en bättre värld. Hur deras beslut sedan påverkas av tid, pengar och kunskap är inte 

möjligt att avgöra i denna undersökning. De respondenter som angav att deras köp bidrar till 

en bättre värld kan jämföras med det som Solér (1999) säger om människor av uppfattning 4, 

det vill säga att dessa individer anser sig själva som en del av naturen samt ser en stark kopp-

ling mellan miljövänliga produkter och miljön.  

Tio respondenter svarade att de köper dessa produkter på grund av högt förtroende för märk-

ningen. Vad vi anser intressant är att ingen av respondenterna svarade att de har lågt förtroen-

de för KRAV-märkning i föregående fråga (fråga sju). Vi har tidigare nämnt att resultaten 

visar respondenternas positiva attityder gentemot företags arbete med frågor gällande hållbar 

utveckling, dessutom säger majoriteten av dessa individer att de känner till varumärkningen 

samt associerar den med företags arbete med hållbar utveckling. I och med att cirka 33 pro-

cent (10 av 30 personer) angav att en av orsakerna till varför KRAV-produkter väljs är högt 

förtroende för denna märkning, ser vi en koppling mellan märkningen och företag som till-

verkar produkter. Det vi menar är att en del av de svarande köper dessa varor på grund av att 

de har förtroende för företag som står bakom produkterna.  

Vi kan urskilja att de mest frekventa svaren är kvalitet, hög förtroende för KRAV-märkta pro-

dukter samt uppfattningen om att köpet bidrar till en bättre värld. Nio personer angav att ex-

trapris är orsaken till varför dessa produkter hamnar i varukorgen. Detta innebär att när priser 

blir mer förmånliga ökar sannolikheten till att KRAV-produkter köps. Det går hand i hand 

med föregående fråga, där pris var den mest avgörande faktorn till varför produkter inte väljs. 

Åtta respondenter svarade att de väljer KRAV-märkta produkter på grund av smak. Tre sva-

rande väljer dessa varor på grund av att personer i deras omgivning gör så. En person svarade 



40 

 

att väljer dessa varor på grund av vana. Kim och Chung (2011) uppger att sociala normer och 

personer i vår omgivning har en påverkan på hur vi beter oss. Enlig författarna är det sanno-

likt att individer kommer att härma det beteende som deras omgivning ser som en norm. I vår 

studie ser vi inte en bekräftelse på det Kim och Chung säger eftersom endast tre personer 

uppgav att de genomför köp på grund av att personer i deras omgivning gör detta. Svaret ”vet 

ej” valdes av en person samtidigt som en respondent valde alternativet ”annat”. Den sist-

nämnda angav att köpet ”avgörs helt från produkt till produkt”.  

I fråga nio kan vi se att svaren är relativt jämnt för-

delade mellan de olika alternativen. Av 30 respon-

denter svarade elva att de köpte KRAV-märkta va-

ror vid undersökningstillfället. Tio personer angav 

att de inte hade köpt några av dessa varor samtidigt 

som nio respondenter inte visste om de hade köpt 

eller inte. Det som vi fann mycket intressant är att 

nio personer inte visste huruvida KRAV-varor ham-

nade i deras varukorgar eller inte. Detta kan betyda 

att respondenterna antingen köper produkterna utan att ens titta på märkningar och i sådana 

fall betyder priset en mindre roll eller så sker köpet på ett automatiskt sätt, där konsumenter 

väljer vissa produkter som är KRAV-märkta av en vana utan att fundera över detta.   

På fråga 10 ”Om du definitivt vet att du köpt KRAV-märkta produkter idag, vilken eller vilka 

produkter har du köpt?” svarade respondenterna: ägg, vaniljsocker, basilika, spagetti, mjölk, 

fil, bananer, frukt, bönor och vegetariska produkter. Bland dessa varor var bananer, ägg och 

mjölk som köptes av fler än en person. Tre personer köpte ägg, två personer köpte bananer 

samt två köpte KRAV-märkt mjölk. Totalt elva respondenter angav att de köpte KRAV-

märkta produkter och samtliga av dessa kunde ange vilka produkter de köpt. För oss betyder 

detta att det är mycket troligt att de verkligen genomförde köp av KRAV-produkter vid un-

dersökningstillfället. 

     Figur 10: Fråga 9 
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                                    Figur 11: Fråga 11 

I fråga elva ser vi ett resultat som är intressant på grund av att hälften av alla som svarade att 

de inte köpt KRAV-varor vid undersökningstillfället tyckte att de var för trötta för att söka 

bland alternativ. Vi förväntade inte oss denna höga svarsfrekvens eftersom vi inte funnit något 

som skulle tyda på detta i teorin. Anledningen till detta resultat kan bero på att respondenterna 

besvarade enkäten på plats i anslutning till genomfört köp och därmed kunde sätta sig in i den 

verkliga köpsituationen. Övriga svar fördelades förhållandevis jämnt mellan de resterande 

alternativen. Det vill säga tre respondenter svarade att de hade ont om tid, tre att priserna var 

för höga, tre att de inte brukar köpa dessa produkter samt tre valde alternativet ”annat”. Alter-

nativen ”hade ont om tid” och ”brukar inte köpa dessa produkter” tillhör faktorer som ingår i 

MAO – modellen under ”förmåga”. Rent allmänt, när respondenterna inte köper KRAV-

märkta varor, såg vi tidigare att den främsta faktorn är pris. I den verkligen situationen är inte 

pris lika avgörande.    

Två personer svarade att produkterna de köpte inte fanns som KRAV-alternativ och två per-

soner svarade ”vet ej”. Ingen av respondenterna valde alternativ ”jag tycker inte om smaken”. 

De som valde alternativet ”annat” uppgav följande svar: ”Köpte saker av gammal vana och 

smak”, ”KRAV fanns inte bland urvalet” och ”Dåligt skyltat”.  

  



42 

 

6.2 Del 2 – Koppling mellan olika frågor  

Koppling mellan fråga ett och sex 

Fråga ett ämnar undersöka i vilken utsträckning konsumenterna tycker det är viktig för dem 

att företag involverar sig i frågor gällande hållbar utveckling. Fråga sex undersöker hur ofta 

respondenterna köper KRAV-märkta produkter. Vi vill se huruvida inställning och attityder 

gentemot sådana företag avspeglar sig i respondenternas köpbeteende gentemot märkta pro-

dukter.  

 

                                             Figur 12: Koppling mellan fråga ett och sex 

Utifrån diagrammet ser vi att av de 15 personer som angav att det var relativt viktigt att före-

tag involverar sig i dessa frågor, svarade sju att de köper KRAV-produkter vid enstaka tillfälle 

samt åtta att de köper sådana produkter ofta. Av de tolv individer som tyckte att det är viktigt 

att företag är involverade i frågor gällande hållbar utveckling svarade en att denne aldrig kö-

per KRAV-produkter, två angav att de köper dessa vid enstaka tillfälle samt nio angav att de 

köper varorna ofta. Det finns en tydlig bild av hur de 30 respondenterna tycker och hur de 

faktiskt gör. Även om vi inte vet exakt hur dessa människor tänker när de funderar över gra-

den på företags involvering i frågor gällande hållbar utveckling, ser vi att individer som tycker 

att det är viktigt att företag involverar sig anger att de köper KRAV antingen vid enstaka till-

fälle eller ofta. Det är enbart två personer som angav att det inte är viktigt för dem att företag 

involverar i dessa frågor och en av dem väljer faktiskt bort KRAV-produkter helt och hållet. 

Vi betraktar detta som att respondenternas positiva inställningar och attityder gentemot före-

tag som i sitt arbetssätt tar hänsyn till sociala frågor och miljöfrågor avspeglas i deras köpbe-

teende. Det vill säga att de tycker att det är viktigt att företag tar ansvar och visar sedan denna 

inställning genom köp av KRAV-märkta produkter.  
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Koppling mellan fråga två och tre  

Fråga två undersöker i vilken utsträckning respondenter känner till varumärkningen KRAV 

medan fråga tre ämnar undersöka om respondenterna associerar denna märkning med företags 

arbete med hållbar utveckling. Vi vill undersöka huruvida de respondenter som har kunskap 

kring KRAV-märkning associerar denna märkning med företags arbete med hållbar utveck-

ling.  

 

                                                   Figur 13: Koppling mellan fråga två och tre 

Av de 24 personer som svarade att de känner till varumärkning KRAV ”väl” samt ”mycket 

väl” svarade 16 personer att de associerar varumärkningen med hållbar utveckling. Samtidigt 

svarade två individer att de inte gör denna association medan sex svarande angav att de inte 

visste om de associerade denna varumärkning med hållbar utveckling eller inte. Av de sex 

respondenter som svarade att de antingen inte känner till KRAV, det vill säga valde alternativ 

nummer två, eller valde alternativ tre (”varken eller”), svarade fem personer att de associerar 

denna märkning med företags arbete med hållbar utveckling. En person uppgav att han/hon 

inte visste om denne hade en sådan association. Detta visar oss att de personer som säger att 

de känner till KRAV-märkningen väl även associerar denna märkning med företags arbete 

med hållbar utveckling eller CSR. Vi förstår detta som att respondenterna har tillräckligt med 

kunskap för att veta att KRAV-märkta produkter kommer från företag som arbetar aktivt med 

CSR-frågor samt strävar mot hållbar utveckling. En av de kända orsakerna till varför männi-

skor inte väljer märkta produkter är just kunskap. Det vill säga att individer inte har kunskap 

om vad märkningen står för (vad den representerar) och förstår inte betydelse av dessa varor 

för hållbar utveckling samt andra miljö- och sociala frågor. Av dem sex som svarade att de 

inte känner till vad KRAV står för samt valde det neutrala alternativet, det vill säga ”varken 

eller”, hade fem personer angivit att de associerade denna märkning med företags arbete med 
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hållbar utveckling. Detta betyder att även om konsumenter inte besitter eller tror att de inte 

besitter tillräcklig kunskap om märkningen, kan de fortfarande göra associationer och eventu-

ellt agera med ”känsla” istället för kunskap.  

Koppling mellan fråga fyra och sex 

Fråga fyra undersöker hur respondenterna anser att de kan involvera sig i sociala frågor me-

dan fråga sex undersöker hur ofta personerna köper KRAV–märkta produkter. Vid koppling-

en mellan frågorna väljer vi bort alternativen ”annat” och ”vet ej” och visar hur ofta individer 

som involverar sig i sociala frågor på ett eller annat sätt köper KRAV-märkta produkter. 

 

                                             Figur 14: Koppling mellan fråga fyra och sex 

Utifrån diagrammet ovan ser vi att av sex respondenter som involverar sig i sociala frågor 

genom köp av KRAV-märkta produkter svarade två att de genomför köp vid enstaka tillfälle 

samt fyra svarade att de köper dessa produkter ofta. Av tolv personer som involverar sig ge-

nom bojkott av oetiska produkter angav fyra att de köper KRAV-varor vid enstaka tillfälle 

samtidigt som åtta respondenter svarade att de köper dessa ofta. Av nio individer som uppgav 

att de involverar sig i sociala frågor genom politiska val var det en som aldrig köper KRAV-

märkta varor, tre som köper vid enstaka tillfälle samt fem som köper ofta. Det som är intres-

sant är att många som svarade att de involverar sig i sociala frågor genom bojkott av oetiska 

produkter, ofta köper KRAV-märkta varor. Vi betraktar detta som att när konsumenter väljer 

KRAV-märkta varor anser de detta som att de nobbar eller bojkottar andra produkter som 

förmodligen anses som oetiska.  
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Koppling mellan fråga fem och sex 

Fråga fem undersöker hur respondenterna anser att de kan involverar sig i miljöfrågor medan 

fråga sex visar hur ofta respondenter köper KRAV-märkta produkter. Precis som i frågan 

ovan väljer vi bort alternativen ”annat” och ”vet ej” vid koppling mellan frågorna. Koppling-

en visar hur ofta individer som involverar sig i miljöfrågor på ett eller annat sätt köper 

KRAV-märkta produkter. 

 

                                             Figur 15: Koppling mellan fråga fem och sex 

Av de tolv respondenter som anser att de kan involvera sig i miljöfrågor genom köp av 

KRAV-märkta varor, svarade fyra att de köper dessa vid enstaka tillfällen samt åtta uppgav att 

de köper dessa ofta. Av de tolv som svarade att de involverar sig genom bojkott av miljöskad-

liga produkter, angav fem personer att de köper KRAV-märkta varor vid enstaka tillfälle samt 

sju svarade att de köper dessa ofta. Av de fyra svarande som angav att de involverar sig ge-

nom politiska val, svarade en att denne aldrig köper KRAV-produkter. En annan person hand-

lar dessa produkter vid enstaka tillfälle medan två angav att de köper dessa ofta. De flesta av 

respondenterna som anser att de kan involverar sig i miljöfrågor genom köp av KRAV -

märkta varor säger att de även köper dessa ofta.  

Koppling mellan fråga sex och nio 

Fråga sex undersöker hur ofta respondenterna köper KRAV-märkta varor medan fråga nio 

undersöker om respondenterna köpte någon/några av dessa varor vid undersökningstillfället. 

Detta för att se huruvida konsumenterna agerar såsom de utger sig för att göra eller inte. 
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                                             Figur 16: Koppling mellan fråga sex och nio 

Av de två individer som svarade att de aldrig köper KRAV-produkter svarade den ena att 

denne inte köpte någonting vid undersökningstillfället och den andra visste inte om ett sådant 

köp genomfördes. Av de elva som uppgav att de köper dessa produkter vid enstaka tillfällen, 

svarade tre att de genomförde ett sådant köp vid undersökningen, fyra uppgav att de inte köp-

te någonting samt fyra att de inte visste huruvida de köpte KRAV-produkter eller inte. Av de 

17 individer som svarade att de brukar köpa dessa varor ofta svarade åtta att de även köpte 

någon eller några KRAV-produkter vid undersökningstillfället. Fem personer uppgav att de 

inte köpte sådana varor samt fyra svarade att de inte visste om de köpte någonting eller inte. 

Vår undersökning baseras på ett litet urval men en vi kan fortfarande se i diagrammet att de 

som säger att de köper sådana produkter ofta även köpte dessa vid undersökningstillfället. 

Detta kan tyda på att dessa konsumenter gör som de säger. Eftersom det var 30 personer som 

medverkade i undersökningen och elva av dem faktiskt köpte någon eller några KRAV-

produkter, ser vi detta som ett bra resultat.  
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7 Slutsats 

Som vi tidigare nämnt visar tidigare forskning att konsumenter har kunskap och positiv in-

ställning gentemot produkter som tillverkas av ”ansvarsfulla” företag, det vill säga företag 

som arbetar med CSR-frågor, men att dessa inte alltid leder till köp. Det finns olika teorier 

som försöker förklara detta fenomen och redogör för diverse faktorer som spelar in vid kon-

sumenternas köpbeslut. En av dessa teorier, som vi använder i detta arbete, söker att visa 

kopplingen mellan hur de olika faktorerna samspelar vid individers miljömedvetna köpbete-

ende. Modellen är framställt av Thøgersen (2010) och visar tydligt att attityder och uppfatt-

ningar samt normer har en koppling till huruvida konsumenter väljer att handla på ett miljö-

medvetet sätt eller i vårt fall att köpa KRAV-märkta varor eller inte. Även om konsumenter 

har ”rätt” inställning till ansvarsfulla företag och märkta produkter samt tror att deras beteen-

de kan påverka samhället på ett positivt sätt finns det andra faktorer, externa samt av person-

lig karaktär, som kan förhindra människor från att agera på ett miljömedvetet sätt. I vår studie 

kom vi fram till att nästintill samtliga respondenter hade positiva attityder gentemot företag 

som arbetar med frågor gällande hållbar utveckling samt associerade KRAV-produkter med 

dessa företag. Vi har även kommit fram till att en del av respondenterna är av uppfattning 2 

och 4, vilket innebär att de möjligtvis har en tendens att köpa KRAV-varor regelbundet. 

Skillnaden mellan dessa två uppfattningar är antalet köpta produkter.  

Vi har kommit fram till att mer än hälften av respondenterna har en så kallad uppfattad kon-

troll av att deras beteende kan göra skillnad, eftersom dessa tyckte att de kan bidra till en bätt-

re värld genom köp av KRAV-varor. Vi anser att de flesta av respondenter tycker att de har 

makt och kan påverka samhället genom sin medvetna konsumtion. Detta stämde även överens 

med resultat från frågor gällande hur individer kan involvera sig i sociala frågor samt miljö-

frågor, där 60 procent respektive 80 procent av respondenterna valde bojkott av produkter 

samt köp av KRAV-märkta varor. Vi anser dessa svar som en sammanfattning av medveten 

konsumtion. Det ovanstående resonemanget leder till slutsatsen att majoriteten av responden-

terna i denna undersökning har avsikter att handla miljövänligt, det vill säga köpa KRAV-

märkta varor. 

Det som vi bland annat ville undersöka var vilka faktorer som eventuellt skulle förhindra re-

spondenterna från att köpa KRAV-produkter. Enligt Thøgersen (2005) är dessa faktorer av 

personlig karaktär samt av extern karaktär. I MAO-modellen presenteras de viktigaste person-

liga faktorer som tid, pengar, vanor och kunskap samt externa faktorer i form av tillgänglighet 
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av produkter samt pris. Detta betyder att så länge en individ inte upplever brist på sina person-

liga resurser i form av tid, pengar och kunskap, inte styrs av gamla vanor som är svåra att bry-

ta samt inte störs av priser samt hur svårt det är att få tag på produkter, kommer denne kon-

sumera på ett miljömedvetet sätt. Vår undersökning visar att de främsta faktorerna som even-

tuellt förhindrar respondenterna från att köpa KRAV-produkter är pris samt vanor. Faktorerna 

som underlättar för respondenterna att köpa KRAV är kvalitet samt upplevelsen av att bidra 

till en bättre värld. Här ser vi att faktorer av personlig och extern karaktär styr när individer i 

vår undersökning väljer bort produkter, medan uppfattat kontroll samt hälsomotivet kan anses 

vara starka faktorer till varför KRAV-produkter väljs av respondenterna.  

MAO-modellen visar att miljövänligt beteende beror bland annat på konsumenternas förmåga 

och möjligheter vilket förklarar attityd-beteende klyftan, nämligen att ett specifik beteende är 

en produkt av flera faktorer, där attityder bara är en av dem. I vår studie försökte vi se om 

svaren från enkätundersökningen kunde stämma med denna modell och för att kunna svara på 

frågor ställda i studiens inledning. 

Hur avspeglas konsumenternas medvetenhet i deras verkliga köpbeteende idag? 

I vår undersökning har det visat sig att respondenterna hade positiva attityder gentemot före-

tag som arbetar med projekt som lönar samhället. Detta stämde överens med undersökningen 

presenterad av Löhman och Steinholtz (2003). Respondenterna känner även till varumärk-

ningen KRAV och associerar den med företags arbete med hållbar utveckling. Vid koppling 

mellan fråga ett och sex framkom det att respondenter som tycker att det är viktigt att företag 

arbetar med frågor gällande hållbar utveckling köpte KRAV-märkta produkter antingen ofta 

eller vid enstaka tillfälle. Detta betyder att deras positiva inställningar eller attityder gentemot 

dessa företag och deras produkter leder till köp. Resultatet av vår undersökning stämmer inte 

helt och hållet överens med resultatet från andra undersökningar (Biel et al., 2005 samt 

Thøgersen, 2010). Detta bekräftas även av att de personer som uppgav att de brukar köpa 

KRAV-märkta produkter även köpte dessa varor vid undersökningstillfället. 

Det har framkommit att de respondenter som köpte KRAV-märkta produkter vid undersök-

ningstillfället valde enbart ett fåtal produkter. Detta kan betyda att även om diverse undersök-

ningar säger att människor inte köper produkter så gör de kanske det i själva verket, bara att 

det blir en eller ett par produkter per hushåll vilket kan uppfattas som ”lite”.     
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Vilka faktorer styr kundernas val av KRAV-märkta produkter? 

I undersökningen visade det sig att de tre främsta faktorerna som styr varför respondenterna 

väljer KRAV-märkta varor är: kvalitet, att köpet bidrar till en bättre värld samt ett högt förtro-

ende för KRAV. Detta stämmer överens med tidigare undersökningar som säger att kvalitet är 

en av orsakerna som styr kundernas val. Vi kan även se att motivet bakom köp av KRAV-

produkter är av personlig karaktär där kunderna föredrar att välja produkter som motsvarar 

deras egna preferenser. Respondenterna har en uppfattning om att dessa varor är av högre 

kvalitet, vilket kan betyda att produkterna upplevs som mer hälsosamma än övriga varor. Vi 

ser att detta kan stämma in på det som Magnusson och Biel (2005) samt Sjöström och Ähl-

ström (2005) beskriver som hälsomotivet samt som enligt Thøgersen (2010) är en viktig fak-

tor som leder till varför produkter köps. Detta motiv kan även hänföras till att kvalitet kan 

anses som ett egoistiskt motiv eftersom respondenterna då köper KRAV-märkta produkter på 

grund av eget intresse. Med andra ord anser de eventuellt att märkta varor innehåller färre 

bekämpningsmedel eller färre tillsatser vilket de kan anse vara bättre för deras hälsa. Det 

andra motivet vilket även framkommer i vår undersökning är av etisk karaktär då individer 

beter sig på ett miljömedvetet sätt på grund av hänsyn till omvärlden. Dock finns det andra 

faktorer som kan hindra personer från att genomföra dessa köp.  

En ytterligare faktor som var ett relativt frekvent svarsalternativ till varför respondenterna 

köper KRAV-märkta varor var smak, vilket kan jämföras med det som sagts ovan gällande 

kvalitet. Det vi menar är att respondenterna eventuellt uppfattar att smaken är bättre hos pro-

dukter som producerats med hänsyn till hållbar utveckling. Detta kan återigen innebära färre 

kemikalier och bekämpningsmedel, vilket leder till att smaken på produkterna blir mer fram-

trädande och kan uppfattas som ”bättre”.  

Vilka faktorer spelar in när kunderna väljer bort KRAV-märkta varor? 

I likhet med vad tidigare forskning kommit fram till gällande faktorer som är avgörande när 

konsumenter väljer bort märkta varor, visar det sig även här att priset är den viktigaste fak-

torn. Pris är en av de externa faktorerna som den enskilde konsumenten själv inte kan påver-

ka. Förutom pris är även kvalitet och vana faktorer som påverkar konsumenternas beslut vid 

köp av varor. En intressant faktor som kom fram då de respondenter som inte köpte någon 

KRAV-märkt vara vid undersökningstillfället skulle uppge anledningen till detta. Det visade 

sig att majoriteten av respondenterna inte genomförde köp av dessa varor på grund av att de 

var för trötta för att söka bland alla alternativ. När det kommer till att svara för den verkliga 
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köpsituationen kan respondenterna komma ihåg hur de kände sig och varför det inte valde 

märkta varor vid detta tillfälle. Med detta menar vi att på grund av att respondenterna precis 

hade handlat kunde denne sätta sig in i situationen igen och verkligen erinra sig om anled-

ningen till varför köp av KRAV-produkter inte genomfördes. Hade detta alternativ funnits 

som val i fråga sju eller åtta tror vi inte att lika många skulle välja detta, eftersom det är 

vanskligt att komma ihåg att anledningen till varför respondenterna inte köper märkta varor i 

vanliga fall beror på en känsla. 

Vårt mål med denna studie var att undersöka om respondenterna gör som de säger att de gör, 

vilket har varit lite av ett ledord för oss. Det som vi fann intressant var att resultatet visar att 

respondenterna faktiskt gör som de säger att de gör. Detta eftersom att de har positiva attity-

der gentemot företags arbete med CSR samt att de säger att de köper KRAV-märkta varor ofta 

eller vid enstaka tillfälle. Detta anser vi stämma eftersom många av dessa respondenter även 

hade köpt någon eller några KRAV-märkta produkter vid undersökningstillfället. Utifrån 

ovanstående resonemang kan vi se att det finns en anledning till att tro att det kan ha skett en 

förändring sedan de senaste genomförda undersökningarna gentemot de ”goda” produkterna. 

Vi kan dock se att det är samma faktorer som påverkar respondenternas köpbeslut som anges 

vid undersökningarna.     
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8 Förslag till vidare forskning 

I denna studie gjorde vi ett medvetet val att bortse från eventuella skillnader i de demografis-

ka faktorerna. Vi är medvetna om att det kan finnas skillnader mellan hur män och kvinnor 

köper märkta varor samt att detta kan skilja sig mellan olika åldrar, nationaliteter samt olika 

samhällsklasser. Det skulle vara intressant att genomföra en liknande studie som även tar hän-

syn till de demografiska faktorerna. Vidare skulle det vara intressant att fokusera på de demo-

grafiska faktorerna och undersöka om det finns skillnader i hur dessa köper märkta varor samt 

hur stora skillnaderna är.  

Ytterligare förslag till fortsatta studier är att utöka undersökningen, det vill säga genomföra 

undersökningen med ett ökat urval. Med ett större urval skulle det vara möjligt att dra gene-

rella slutsatser och eventuellt göra en djupare jämförelse med tidigare forskning.  

Ett annat förslag är att genomföra en liknande studie som vi genomfört, baserad på Icek Aj-

zens The Theory of Planned Behavior (TPB) som handlar om att individers attityder och av-

sikter inte alltid leder till handling (Ajzen, 1991, 179-211). Denna teori förutsätter ett stort 

urval för att kunna genomföra statistiska körningar för att räkna ut korrelationen mellan olika 

variabler.   
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Bilaga – Enkätfrågor    

1) I vilken utsträckning är det viktigt för dig att företag är involverade i frågor gällande 

hållbar utveckling? (exempelvis, att företag producerar produkter på ett ansvarsfullt 

sätt?)  

Viktigt       Inte viktigt 

1   2   3   4   5 

 

2) Hur väl känner du till varumärkningen KRAV? 

Inte alls       Mycket väl 

1   2   3   4   5 

 

3) Associerar du varumärkningen KRAV med företags arbete med hållbar utveckling? 

□ Ja   □ Nej  □ Vet ej 

 

4) Hur anser du att du kan involvera dig i sociala frågor? (exempelvis bidra till rättvisa 

arbetsförhållanden) Välj ett alternativ. 

□ Genom politiska val 

□ Genom bojkott av oetiska produkter 

□ Genom köp av märkta produkter (KRAV) 

□ Annat                             

□ Vet ej 

 

5) Hur anser du att du kan involvera dig i miljöfrågor? Välj ett alternativ. 

□ Genom politiska val 

□ Genom bojkott av miljöskadliga produkter 

□ Genom köp av märkta produkter (KRAV) 

□ Annat                             

□ Vet ej 
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6) Hur ofta köper du KRAV-märkta produkter? 

□ Aldrig  

□ Enstaka tillfällen 

□ Ofta 

□ Alltid om det finns valmöjlighet 

□ Vet ej 

 

7) När du inte väljer KRAV-märkta produkter, vilken eller vilka är då orsakerna?  

Välj max tre alternativ. 

□ Smak 

□ Vana 

□ Pris 

□ Mitt köp anser jag inte gör någon skillnad för samhället 

□ Kvalitet 

□ Hållbarhet 

□ Lågt förtroende för märkningen 

□ Svåra att få tag på 

□ Har för lite information kring denna märkning 

□ Annat                             

□ Vet ej 

 

8) När du väljer KRAV-märkta produkter, vilken eller vilka är då orsakerna? 

Välj max tre alternativ. 

□ Smak 

□ Vana 

□ Känner att jag bidrar till en bättre värld 

□ Kvalitet 

□ Hög förtroende för märkningen 

□ Lätt att få tag på 

□ Personer i min omgivning köper sådana varor 

□ Vid extrapris 

□ Annat                             

□ Vet ej 
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9) Har du köpt produkter som är märkta med KRAV idag? 

□ Ja  □ Nej  □ Vet ej 

 

10) Om du definitivt vet att du köpt KRAV-märkta produkter idag, vilken eller vilka 

produkter har du köpt? 

 

                                

 

11) Om svaret är nej, vad berodde det på? Välj max tre alternativ. 

□ Produkterna jag köpte fanns inte som KRAV-alternativ 

□ Jag hade ont om tid 

□ Priserna var för höga 

□ Jag brukar inte köpa dessa produkter 

□ Jag var för trött för att söka bland alla alternativ 

□ Jag tycker inte om smaken 

□ Annat                             

□ Vet ej 

 


