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Sammanfattning 

Titel: Omgivningens inverkan på individens ekologiska konsumtion 

Författare: Sofie Simonsson och Emma Svärdsby 

Handledare: Mikael Hilmersson 

Nivå: Kandidatuppsats, Marknadsföring 15 HP, VT 2015 

Nyckelord: Konsumentbeteende, Konsumentpsykologi, Ekologisk 

konsumtion, Social press. 

Problemformulering: I vilken utsträckning påverkar utomstående sociala influenser 

individens val att handla ekologiskt eller icke-ekologiskt? 

Syfte: Syftet med uppsatsen var att se hur och varför en individ blir 

påverkad av utomstående sociala influenser när det kommer 

till köp rörande ekologiska produkter. Uppsatsen undersöker 

om det finns ett eventuellt samband mellan social press och 

ekologisk konsumtion. 

Metod: En kvalitativ metodansats tillsammans med ett abduktivt 

tillvägagångssätt användes för att besvara uppsatsens 

deskriptiva och explorativa problemställning. 

Teorietiskt perspektiv: Tidigare presenterade teorier om konsumentbeteende, 

konsumentpsykologi samt ekologiska köpvanor och trender 

låg till grund för den teoretiska referensram som presenteras i 

uppsatsen. 

Empirisk perspektiv: Primärdata samlades in och presenterades från 5 informanter 

med redan existerande ekologiska köpvanor. 

Analys: I analysen undersöks insamlad empirisk data i jämförelse med 

presenterad teoretisk referensram och analys genomförs. 

Slutsats: Studien påvisar att sociala influenser och social påverkan 

tenderar att ha inverkan på konsumenters köpbeslut rörande 

ekologisk konsumtion men att detta beteende ofta förstärks av 

grundläggande attityder som existerade hos konsumenten sen 

innan. Den sociala pressen tenderar att existera starkare i 

början av ett ekologiskt köpbeteende då detta beteende sedan 

blir en vana hos individen och den sociala pressen då spelar 

mindre roll. Att ekologiska varor existerar som 

ett psykologiskt behov gör detta också det möjligt för social 

påverkan att influensera en konsuments beslut angående 

tillfredsställandet av ett behov.  
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Summary 

Title: The surroundings effect on the ecological consumption of the 

individual.  

Authors:  Sofie Simonsson and Emma Svärdsby 

Advisor: Mikael Hilmersson 

Level: Bachelor ́s in thesis in Marketing, 15 Swedish Credit, spring 

2015. 

Keywords: Consumer behaviour, consumer psychology, ecological 

consumption, social pressure.  

Problem question: To which extent do external social influences affect the 

individual's choice to buy ecological or non - ecological 

goods? 

Purpose: The aim of this paper was to see how and why an individual 

is affected by external social influences when it comes to 

buying ecological products. The essay examines whether 

there is a possible link between social pressure and ecological 

consumption. 

Method: A qualitative research approach with an abductive approach 

was used to answer the descriptive and exploratory problem 

question. 

Theoretical framework: Previously presented theories of consumer behaviour, 

consumer psychology and ecological buying habits and trends 

was underlying the theoretical framework presented in this 

paper. 

Empirical framework: Primary data were collected and presented from five 

informants with existing ecological buying habits. 

Analysis: The analysis examines the collected empirical data in 

comparison with the introduced theoretical framework and 

analyses are carried out. 

Conclusion: The study demonstrates that social influences tend to have an 

impact on consumers' buying decisions concerning ecological 

consumption. This behaviour is often reinforced by the basic 

attitudes that existed among consumers beforehand. The 

social pressure tends to exist stronger at the beginning of an 

ecological purchasing behaviour and when this behaviour 

later becomes a habit social influence from individuals and 

social media plays a smaller role. That ecological products 

exists as a psychological need makes it possible for the social 

surroundings to influence a consumer's decision regarding 

satisfaction of a need. 
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1.    Inledning 

Det inledande kapitlet innehåller förklaring till varför det nuvarande ämnet valdes genom en 

utförlig problembakgrund och problemdiskussion. Dessa två leder tillsammans fram till det 

valda syftet. Kapitlet kommer även innehålla problemformulering, avgränsningar, centrala 

begrepp och definitioner samt en överblick över uppsatsen disposition. 

1.1.  Problembakgrund 
Marknaden för ekologiska varor växer sig allt större och blir alltmer populär och lönsam 

(Ryegård & Ryegård, 2014). När en marknad erbjuder sådana möjligheter för både etablerade 

och nya aktörer blir den extremt attraktiv och därigenom allt viktigare för företag, och inte 

minst marknadsförare, att förstå sig på. 

 

Ryegård och Ryegård (2014) publicerade tillsammans med EKOWebb en rapport under 2014 

rörande den ekologiska livsmedelsmarknaden. I denna uttalar 64 procent av svenskar att de 

köper ekologiska produkter. Forskning från samma upphovsgivare visar att från 2012 till 2013 

ökade den ekologiska procentenheten av totalt sålda dagligvaror från 3,8 procent till 4,3. 

Detta är en ökning på 0,5 procentenheter vilken är en signifikant ökning då denna 

procentenhet är delen av totalt antal varor sålda på markanden. Samma rapport påvisar att en 

utav Sveriges största aktörer på marknaden för dagligvaruhandel, ICA, har ökat sin 

försäljning av ekologiska produkter med 18 procent mellan åren 2012 och 2013. Samtidigt 

som ytterligare en stark aktör på marknaden, COOP, ökat sin försäljning med 22 procent 

under samma år. Detta visar att inköp av ekologiska varor blir allt mer populärt hos 

konsumenter. Så länge som konsumenter fortsätter att konsumera enligt denna ekologiska 

trend kommer företag fortsätta skapa en större variation och utbud av varor, vilket i sin tur gör 

att marknaden kommer fortsätta växa i sin helhet. En prognos gjord av Ryegård och Ryegård 

(2014) för EkoWeb förutspår att försäljningen av ekologiska produkter kommer att öka med 

en miljon svenska kronor årligen. Detta betyder att försäljningen av sådana varor kommer att 

gå från 11,6 miljoner SEK under 2013 till 18 miljoner SEK under 2020 (Ryegård & Ryegård, 

2014). Med detta i åtanke är den ekologiska marknaden långt ifrån färdigutvecklad och 

förståelse för den kan därför vara en viktig framgångsfaktor för företag som vill lyckas slå sig 

in på markanden och bygga sig själva ett starkt varumärke.  

 

Som tidigare forskning påvisat finns det ofta bakomliggande orsaker till varför en konsument 

genomför ett specifikt köp. Dessa är sällan, eller aldrig, helt synliga och påverkar vad en 

konsument köper, vart varan köps och hur köpet genomförs. De mest grundläggande och 

starkast underliggande orsakerna som påverkar en individ är behov (Maslow, 1943). En 

teoretisk modell av samma författare påvisar att det finns flertalet orsaker som kan ligga till 

grund för en individs behov och dessa olikheter resulterar i att behov sedan formas på olika 

sätt. Vilket påverkar styrkan och nödvändigheten i behovet och därmed också till vilken grad 

konsumenter kommer sträcka sig för att tillgodose behovet (Grusjevicius & Kenrick, 2013). 

Skillnaden i behov leder till skillnader i beslutsprocesser och dessa skillnader har sedan en 

direkt inverkan på det köpbeteende som en konsument uppvisar i samband med att denne 

genomför ett köp. Med andra ord finns det en redan påvisad koppling mellan behov och köp- 

och beslutsprocesser.   

 

Tidigare forskning genomförd av McClelland (1985) visar att bakom olika beteenden och hur 

behov yttras eller tillfredsställs finns motiv. Dessa motiv kan vara både öppna eller dolda, 

både för individen själv och för omvärlden, och kallas för medvetna eller omedvetna motiv 

(Ibid.). Det är främst dolda motiv som kan skapa problem för marknadsförare då de påverkar 

individen på ett plan som inte ens denne själv till största del förstår. 
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Marknadsförare får ingen förståelse för varför konsumenter agerar och genomför vissa köp på 

sättet som de gör och därför uppstår det en svårighet i att utforma passande produkter, 

erbjudanden och tjänster för att tillgodose konsumentens behov. Om marknadsförare förstår 

de motiv som påverkar utfall av ett behov kan de få ökad förståelse för konsumenters 

mottagande och agerande och kan genom detta effektivisera sitt arbete. 

 

En sedan tidigare forskning känd påverkan på motiv gällande köpbeteende är referensgrupper 

och samhällets inverkan. Det blir allt vanligare att individer påverkas av en yttre inverkan när 

de genomför köp, speciellt gällande vissa produktgrupper (Bearden & Etzel, 1983). Med en 

ekologisk marknad som växer sig allt större och marknadsförare som blir allt mer medvetna 

om konsumenters motiv och behov finns det utrymme för nyfikenhet om dessa går att koppla 

samman och vad som då skulle vara länken. De bakomliggande skälen till varför en 

konsument genomför köp är många och samma gäller orsaker till varför en konsument väljer 

att köpa ekologiskt. Idag påverkas konsumenter från alla håll och tidigare undersökningar har 

visat att individer kan anpassa sitt beteende efter andra personer, genom att motta ett så kallat 

socialt inflytande (Grady, 1970). Socialt inflytande är hur människor rättar sig efter, anpassar 

sig och tenderar att följa vissa förväntningar som sätts av samhället i fråga (Ibid.). Forskning 

har påvisat att konsumenter genomför vissa handlingar i hopp om att det skall leda till att 

andra individer tänker högre och bättre tankar om dem.  Därigenom beter eller konsumerar 

konsumenter på ett visst sätt då de antar att detta är ett önskvärt handlande (Solomon, 

Bamossi, Askegaard & Hogg, 2010). För marknadsförare är det intressant att förstå både av 

vem och hur konsumenten kan påverkas. Genom sådan information kan marknadsförare 

utveckla ett bättre erbjudande till konsumenten.  

 

Dagens samhälle existerar i den så kallade ”Informations eran”. Detta innebär att individer i 

samhället har tillgång till stora mängder information och att denna information kan användas, 

lagras och utbytas på ett datoriserat sätt innan individen kommer fram till ett beslut (Barber, 

2004). Informationssamhället gör det lättare för människor som inte är fysiskt nära varandra 

att få kontakt (Ibid.). Detta gör att antalet möjliga referensgrupper och annan social påverkan 

är större. Det resulterar i att personer, saker och händelser som kan influensera motivationen 

hos konsumenter blir fler. Det är lättare för konsumenter att bli påverkade av socialt 

inflytande under informations eran då sociala åsikter är lättare att sprida, söka upp och ta del 

av. Det gör att behovet av konformitet och social anpassning kan vara ytterligare en anledning 

till att köpa ekologiska varor (Schifferman & Kanuk, 2000). 

 

Den, enligt undersökningar, positiva prognosen för den ekologiska markanden tillsammans 

med övriga faktorer leder till en stor existerande potential för ekologiska varor och 

marknadsföring anpassat till området. Detta för att företag skall kunna maximera sin vinst. 

Producenter, distributörer och marknadsförare måste därför förstå behoven, önskningar och 

motiven hos konsumenter för att bättre kunna tillgodose dem. Kan det finnas underliggande 

motiv för att köpa ekologiska varor förutom hälso- och miljöaspekter, förändras dessa motiv 

beroende på tillfället då den ekologiska produkten konsumeras och påverkas det av vem som 

finns i konsumentens omgivning när denne genomför köpet? Det finns även en nyfikenhet om 

hur motiv kan formas av den alltmer växande hälso- och miljömedvetenhetstrenden och 

vilken påverkan dessa trender har på individers konsumtion av ekologiska varor? 

1.2.  Problemdiskussion 
Forskning som har genomförts i tidigare studier ger en bild av att konsumenter hela beteende 

påverkas och förändras på grund av omvärldens påverkan och att detta kan ske både medvetet 

och omedvetet. Detta beteende kommer sedan genomsyra alla val som en konsument gör i sitt 
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vardagliga liv. Det som saknas ur ett forskningsperspektiv är en klar bild av hur dessa 

förändringar i beteende sedan yttrar sig i en konsuments köpvanor. Tidigare forskning påvisar 

att konsumenter påverkas av flertalet faktorer när de genomför ett köp och det finns idag en 

klar bild om att konsumenter blir påverkade av utomstående influenser men det vi anser 

saknas är en klarare bild av till vilken grad denna inverkan speglas i konsumenters köp. Vi vet 

enligt Kotler (2008) att individer formar önskningar om hur behov skall tillfredsställas och 

låter detta styra beteende men det finns ingen beskrivning av roten till dessa önskningar och 

om dessa kan grundas i till exempel socialt inflytande. Ytterligare forskning som saknas 

angående kopplingen mellan social påverkan och konsumentbeteende är om den sociala 

inverkan skiljer sig åt mellan typer av referensgrupper och ålder. Denna saknade information 

skulle vara ett viktigt bidrag till forskning inom området då den viktigaste delen av en 

försäljningsprocess är att se och förstå en kunds behov, veta hur de uppstod och resultaten av 

dem. Genom sådan kunskap kan anpassade tillvägagångssätt användas för att lättare 

tillfredsställa de behov som yttras hos en konsument som ett resultat av den sociala påverkan 

som individen mottagit från samhället. För att göra detta möjligt krävs en klar bild av de 

processer som kan tänkas ligga bakom yttrandet av behoven, alltså motiv, och de olika 

resultat som kan uppstå när individen utövar handlande för att tillfredsställa de sagda 

behoven, till exempel önskningar. Därför anses det att den kunskap som denna uppsats söker 

behövs inom området för att besvara frågor som vem påverkan kommer ifrån, vart den uppstår 

och om alla upplever den på samma sätt och vad resultatet av den blir. 

 

Genomförda undersökningar visar på att konsumtion av ekologiska varor blir allt större i 

världen, och framför allt i Sverige, och positiva prognoser påvisar att denna ökning kommer 

att fortsätta. Detta resulterar i att marknaden för ekologiska varor kommer bli större och 

därmed också öka i värde. Då marknaden och konsumtionen av ekologiska varor blir allt mer 

värdefull för olika aktörer ökar också behov av information runt specifika 

konsumtionsmönster. Det finns därför ett behov av ytterligare forskning runt ekologisk 

konsumtion och de mönster som konsumenter handlar enligt rörande ekologiska produkter. 

Detta då det finns misstankar om att det existerar motiv som ligger bakom inhandling av 

ekologiska produkter som inte uppkommer eller startar hos individen själv och därför skiljer 

sig från de mer klassiska, och redan bevisade motiven, som att köpa ekologiskt på grund av 

hälsoaspekter eller miljöaspekter. Undersökningar har påvisat att det i dag även finns en 

pågående och växande trend om att konsumera ekologiska varor på grund av allt mer hälso-

relaterade aspekter snarare än den mer klassiska aspekten som miljömedvetenhet. Att få en 

klarare bild av hur en sådan trend kan påverka vore ett intressant bidrag till den forskning och 

teori som existerar idag. Med bakgrund i tidigare forskning kan det antas att det finns 

tendenser till att en viss del av den ekologiska marknaden grundar sig i att individer anpassar 

sitt beteende efter referensgrupper, påverkningar från den sociala omgivningen, trender och 

övrig social inverkan. Ett sådant motiv skulle till exempel existera när en annan individ 

observerar köpet och konsumenten på så sätt får offentliggöra sitt ekologiska köp. Sådana 

alternativa motiv skulle kunna vara dolda för både individen själv och omgivningen vilket gör 

att de blir svåra för försäljare och marknadsförare att identifiera. Denna uppsats önskar sprida 

ljus åt sådant konsumtionsbeteende och undersöka om olika sociala referensgrupper, trender 

och annan social inverkan har olika inverkan på beteendet och i så fall i vilken utsträckning. 

Tidigare forskning har påpekat att sociala influenser påverkar en individs köpbeteende men 

det som söks i denna uppsats är en eventuell koppling mellan det ovan nämnda och handeln 

med ekologiska varor. Detta då det anses att sådan teori och fakta saknas från tidigare 

forskningskällor.   
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Det problem som önskas besvaras genom denna uppsats är om alternativa motiv, grundade i 

social inverkan så som referensgrupper och trender, existerar i handeln med ekologiska varor. 

Vilka situationer dessa motiv i så fall uppstår i, om typ av referensgrupp har någon inverkan 

samt i vilken utsträckning detta påverkar individen. I grund och botten undersöks vad som 

ligger till grund för individers ekologiska inköp.  

1.3. Problemformulering 
“I vilken utsträckning påverkar utomstående sociala influenser individens val att handla 

ekologiskt eller icke-ekologiskt?“ 

1.4.  Syfte 
Syftet med uppsatsen var att skapa en djupare förståelse för hur och varför en individ blir 

påverkad av utomstående sociala influenser när det kommer till köp rörande ekologiska 

produkter.  

1.5. Centrala begrepp och definition av syfte 
Målet är att genomföra en undersökning som tar reda på om konsumenter köper ekologiska 

produkter för egen vinning och egna behov eller för att tillfredsställa ett behov av social 

acceptans eller för att vinna social status. Vi vill också se om denna konsumtion förändras 

beroende på var produkter med största sannolikhet kommer konsumeras eller av vem som är 

närvarande vid köptillfället. 

 

 Referensgrupp – I denna uppsats kommer referensgrupp definieras i enlighet med 

Solomon et al. (2010). Dessa författare säger: 

 “A reference group is an actual or imaginary individual or group conceived of 

having significant relevance upon an individual's evaluations, aspirations, or 

behaviour”  

( Solomon et al. 2010, s. 384) 

 

 Motiv/motivation – I denna uppsats definieras motiv enligt Solomon et al. (2010) som 

definierar motivation som följande:  

“Motivation refers to the process that cause people to behave as they do.”  

(Solomon et al. 2010, s.177) 

 

 Trend – I denna uppsats kommer trend definieras som en stabil, utdragen förändring 

eller utveckling i samhället. En definition som är baserad på Svenska 

Nationalencyklopedin och Oxford Dictionarys. 

 

 Livsmedelsmarknad – Livsmedelsmarknad kommer i denna uppsats att definieras som 

handeln inom Sverige som rör mat och vardagliga råvaror. 

 

 Konsumtion – I denna uppsats kommer konsumtion att definieras som både när 

konsumenten köper produkten och konsumerar produkten. 

 

 Informant - I denna uppsats kommer informant definieras som en person som deltar i 

en undersökning, i detta fall en intervju och bidrar med för undersökningen vital 

information.  
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1.6.  Disposition 
Uppsatsen följer en klassisk disposition innehållande inledning, teori, metod, empiri, analys 

och slutsats och diskussion. Uppsatsens första kapitel är en inledning som beskriver 

bakgrunden till, och diskussion runt om, valt ämne samt den problemformulering som ligger 

till grund för uppsatsen och det bakomliggande syftet till denna. Nästkommande följer ett 

teorikapitel innehållande den teoretiska referensram som samlats in till uppsatsen som en bas 

till den analys som sedan gjordes. I efterföljande kapitlet presenteras uppsatsens metod och 

tillvägagångssätt noggrant för att ge läsaren en korrekt bild av hur uppsatsens undersökning 

genomfördes, samt för att ge information om hu undersökningen skall kunna replikeras i 

detalj. Efter metodkapitlet presenteras den empiri som samlades in efter de i metodkapitlet 

presenterade tekniken. I nästkommande kapitel, analys, kopplas den presenterade empirin 

tillsammans med den insamlade teorin. Dessa kopplingar presenteras sedan djupare i det 

efterkommande kapitlet ”slutsats och diskussion” och leder upp till en slutsats där uppsatsens 

forskningsfråga sedan besvaras.  

Figur 1.1. Uppsatsen disposition 
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2.  Teoretiskreferensram 
Teorikapitlet innehåller uppsatsens teoretiska referensram där tidigare forskning inom de 

valda ämnesområdena redogörs. Insamlad sekundärdata och modeller som används kommer 

redovisas då detta ligger till grund för forskningen som skall genomföras, sammanställas och 

analyseras.  

2.1. Konsumentbeteende 

2.1.1. Behov 

Behov bildas när en individ känner att denne saknar något, dessa behov finns i olika varianter 

och grader. Behoven som måste tillfredsställas för individens överlevnad kallas för 

grundläggande behov, dessa existerar både som fysiska och psykologiska behov (Maslow, 

1943). De fysiska behoven är till exempel mat, vila, vatten och så vidare medan de 

psykologiska behoven är säkerhet, tillhörighet och dylikt (Ibid.). Maslow (1943) delade in 

dessa behov i en hierarki där de understa behoven är de första och mest grundläggande för att 

i stigande ordning bli mindre grundläggande för den mänskliga överlevnaden fast fortfarande 

viktiga för individens välmående. Underst i hierarkin återfinns fysiska behov så som mat, 

sömn och vatten, nästkommande steg i hierarkin är uppsatta enligt följande, säkerhet, kärlek 

och tillhörighet, självkänsla och självförverkligande (Ibid.). Maslow (1943) hävdar att när 

individer lyckats tillfredsställa sina mest fundamentala fysiska behov klättrar de vidare upp på 

hierarkin för att tillfredsställa de mindre grundläggande behoven. De psykologiska behoven är 

inte helt nödvändiga för individens överlevnad på samma sätt som de fysiska behoven är och 

de är därför mer anpassningsbara och lättpåverkade av individen själv, dennes motiv och 

påverkan från andra (Maslow, 1943). 

 

 

Kotler (2008) beskriver ytterligare en nivå av behov, sociala behov, som handlar om en 

individs behov av att vara omtyckt och få en känsla av samhörighet. Detta överensstämmer 

med det mellersta partiet på behovstrappan framtagen av Maslow (1943). (Ibid.) menar även 

att hur olika människor väljer att använda sig av sina begränsade resurser för att tillfredsställa 

olika behov säger mycket om hur de prioriterar sina behov. Det säger i sin tur något om vilka 

bakomliggande motiv som väger starkast (Grusjevicius & Kenrick, 2013). Kotler (2008) anser 

Modell 1.1 Behovstrappa (Maslow, 1943) 
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att efter ett behov uppstår formar individer en önskan om att tillfredsställa detta behov på ett 

visst sätt och medan det enbart finns några få grundläggande behov kan denna önskan finnas i 

ett oändligt antal former och rör på vilket sätt individen väljer att tillfredsställa behovet på. 

Behovet hunger kan till exempel tillgodoses på flertalet olika sätt, med olika typer av mat - en 

person kan känna behovet hunger, och önska tillfredsställa det med en hamburgare eller en 

sallad (Ibid.).  Kotler (2008) menar vidare att det är den formade önskan hos individen som 

påverkar och influenserar efterfrågan hos individen, oftast formas denna efterfrågan av 

köpkraft och individens åsikt om vilken uppfylld önskan som skulle ge högst tillfredsställelse.  

2.1.2. Motiv och motivation 

“Motive is the reason for behaviour. A motive is a construct representing an 

unobservable inner force that stimulates and compiles a behavioural response and 

provides specific direction to that purpose” 

 (Hawking, Best & Coney, 2004. s. 355). 

 

I "Konsumentbeteende" av Evans et al. (2008) förklaras motivation som den kraft som gör att 

individer beter sig på ett visst sätt. Motivation är den kraft som skapas av spänningen av ett 

icke tillfredsställt behov (Ibid.). Denna spänning blockerar individen från att uppnå 

homeostas, en psykologisk jämvikt mellan tillfredsställelse och brist (Evans et al., 2008). Ett 

motivbaserat beteende är en aktivitet med syfte att uppnå ett visst mål (Belk et al., 2003). Det 

finns olika behov som kan hindra individer från att uppnå homeostas, både fysiologiska behov 

och psykogena behov (Ibid.). De förstnämnda, fysiologiska behoven, innehåller de mest 

grundläggande behoven för överlevnad som mat och vatten medan de psykogena behoven 

kommer från samhället och kultur och är människans behov av att känna sig accepterad och 

uppskattad eller att vinna social status (Belk et al., 2003). Dessa psykogena behov, som i 

grunden är ett socialt behov är den viktigaste kraften bakom dagens konsumtionsmönster 

(Ibid.). 

 

Olika typer av motiv har olika typer av behov bakom sig och ett motiv är till exempel motivet 

för emotionell tillväxt (Hawking et al., 2004). Behoven bakom detta motiv är behovet av 

hävdande, tillhörighet, identifiering och modellering (Ibid.). Behovet av hävdande är behovet 

av prestation, makt och god självkänsla, något som ofta återfinns hos människor som söker 

framgång, dominans och beundran medan behovet av tillhörighet existerar när en individ vill 

utveckla tillfredsställande och hjälpande relationer med andra individer (Hawking et. al, 

2004). Detta behov existerar till följd av individens sökande av acceptans och kärlek i 

relationer (Ibid). Behovet av identifiering är bildad från en individs behov att spela olika roller 

medan behovet av modellering speglar hur en individ tenderar att basera sitt eget beteende på 

hur andra agerar (Hawking et al., 2004). Detta behov förklarar tendensen till att en individ 

försöker få sitt beteende att överensstämma med den sociala omgivningen runt om denne, som 

till exempel en referensgrupp (Ibid.). 

 

Som nämnt tidigare är olika typer av behov vida diskuterat men enligt Baumeister och Leary 

(1995) är den mest fundamentala motivationskraften tillhörighet och denna tillhörighet ligger 

i sin tur bakom hur behoven tillfredsställs. Denna drivkraft har utvecklats genom evolution för 

att få individer att sträva efter ett accepterat beteende och genom ett sådant beteende kunna 

hamna i god dager hos gruppen och samhället runt om denne (Ibid.). Denna strävan existerar 

och grundas i att individer förr var beroende av att fungera i en grupp då överlevnad på egen 

hand var omöjligt ur en evolutionär synpunkt (Baumeister & Leary, 1995). Baumeister och 

Leary (1995) menar att den önskan för tillhörighet som människor känner idag är både ett 

utvecklat behov och att motiv och kan därför ligga till grund för individens handlande. Även 
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Gardner et al. (2005) stärker teorin om att tillhörighet är ett behov hos individen då de via 

tidigare forskning påvisat att om en individ hotas av ensamhet eller avvisning från en grupp så 

ökas direkt uppmärksamheten gentemot sociala koder och möjligheter. Individen kan också 

motiveras av hot om uteslutning, denna motivation handlar då om att reformera olika 

beteenden för att återställa och förbättra sociala kontakter (Maner, Dewall, Baumeister & 

Schaller, 2007).  

2.1.3. Social påverkan 

“Social power is the capacity to alter the action of others” 

 (Solomon et al. 2010, s. 393). 

 

När en individ har möjlighet att få en annan individ att ändra sitt beteende eller att få 

individen att göra något, villigt eller inte, har de social makt över den personen (Solomon et 

al., 2010). Denna sociala makt kan antingen vara en inflytelserik kraft på två sätt. Antingen 

enbart när utövaren är närvarande eller även i utövarens frånvaro (Ibid.).    

2.1.3.1. Sociala influenser 

I dagens social-psykologiska forskningssamhälle betonas två mekanismer som blir allt mer 

generaliserande när det kommer till informationsinflytande och det är genom dessa som 

påverkan från sociala grupper har inflytande över medlemmar (Guimond, 1991). Detta sker 

genom normativa influenser som genom en social- eller kognitiv process sprids genom 

informationsinflytande (Ibid.). Guimond (1991) får medhåll från Deutsch and Gerard (1955) 

som urskilt två olika typer av social inflytande, socialt informationsinflytande och socialt 

normativt inflytande. Enligt samma forskare så innebär socialt informationsinflytande att 

individen blir påverkad genom att erhålla information från en annan individ och sedan ta 

denna information som ett bevis om verkligheten. Enligt Henningsen och Henningsen (2003) 

är informationsinflytande vad som uppstår när en individ är ute efter att göra det bästa möjliga 

beslutet baserat på information från en annan part. Detta uppstår när bevis, fakta eller annan 

relevant information delges till individen (Kaplan & Miller, 1987). Att delad information 

fungerar som en informativ influens finns enligt Henningsen och Henningsen (2003) bevisat i 

flera studier. Socialt normativt inflytande innebär att individens påverkas av inflytande från 

andra individer och ändrar sitt beteende för att uppfylla förväntningar från en grupp eller 

individ (Deutsch & Gerard, 1955). Även Turner (1991) vidhåller att det idag finns en 

vedertagen acceptans i forskningssamfundet gällande skillnaden mellan informations- och 

normativt influenserande processer (Turner, 1991). 

I ”Processes of opinion change” talar Kelman (1961) om att socialt inflytande fungerar genom 

att individen anammar en eller fler av tre distinkta processer. Dessa processer är efterrättelse, 

identifikation och internalisering (Ibid.). Efterrättelse sker när en individ anpassar sig efter 

förväntningar presenterade av en annan individ för att på så sätt undvika straff eller motta en 

belöning (Ibid). Identifikation är enligt Kelman (1961) vad som uppstår när en individ ändrar 

sitt beteende eller sina åsikter efter beteendet hos en annan individ då detta beteende uppfattas 

som fördelaktigt för någon del utav den påverkade individens självdefinition och koncept om 

det egna jaget. Internalisering är det inflytande som uppstår när individen själv accepterar 

inflytande från övriga individer eftersom detta bidrar till att individen själv kan maximera sina 

värderingar eller då inflytandet från den andra individen kan vara avgörande för att individen 

själv skall nå sina mål (Kelman, 1961).  

Kelman (1961) får medhåll av Burnkrant & Cousineau (1975) om att socialt inflytande drivs 

genom att individen anammar en eller fler av de tre distinkta processerna. Burnkrant och 

Cousineau (1975) menar att efterrättelse och identifikation ligger till grund för normativt 
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socialt inflytande. Enligt dem så kan motiveringen av att kunna undvika straff eller motta 

belöning leda till att en individ lättare påverkas att överensstämma med andra individer i 

dennes omgivning. Detta gäller enbart om individen antar att dennes prestation kommer att 

vara påtaglig för andra, främst för de som kan utdela förväntade bestraffningar och belöningar 

(Burnkrant & Cousineau, 1975). Individen skulle i detta fall nå identifikation genom att denne 

anammar ett beteende från en grupp, som individen anser vara en positiv referens, eller 

genom att anamma motsatta beteende från en grupp som individen upplever som en negativ 

referens (Ibid.). Det anpassade beteendet som individen anammat stödjer eller har en 

främjande effekt på individens självkoncept (Burnkrant & Cousineau, 1975). Detta ligger i 

enlighet med i kapitlet tidigare presenterade teorier av Kelman (1961). 

2.1.3.2. Referensgrupp 

En referensgrupp är individer eller grupper runt om en konsument som påverkar individen 

(Solomon et al., 2010). En referensgrupp har en betydande inverkan på en individs beteende, 

ambitioner, beslut med mera (Ibid.). Enligt Hawking et al. (2004) påverkar referensgrupper 

konsumentens köpbeteende och köpbeslut. En referensgrupp kan ha olika grad av inflytande 

på en individs beteende och det är oftast beroende av vilken typ av produkt beslutet rör och 

andra individuella och specifika sociala faktorer (Schifferman & Kanuk 2000). Ett exempel på 

referensgrupp är "vänskapsgruppen" (Ibid.). Denna grupp är klassad som en informell grupp 

då den oftast är ostrukturerade och inte har några tydliga myndighetsnivåer eller hierarkier 

(Schifferman & Kanuk 2000). Denna typ av grupp är mest sannolik att påverka konsumentens 

köpbeslut på grund av att hitta och upprätthålla vänskap är en av de mest grundläggande 

drifterna som en människa har, vänners åsikter och preferenser är därför viktiga för 

konsumenten och som ett resultat formar konsumenten därför sina egna åsikter efter 

referensgruppens (Ibid.). 

 

En konsument kan, enligt Solomon et al. (2010), förändra sitt beteende genom att följa de 

förväntningar som samhället inrättat för dem gällande hur de ska agera, se ut, tycka eller 

tänka. Överensstämmelse är vad som händer när en konsument byter ut sina handlingar eller 

övertygelser på grund av imaginära eller riktiga grupptryck (Ibid.). Ett exempel på detta kan 

vara normer som har formats av samhället eller andra informella regler som individer 

uppfattar (Solomon et al., 2010). Det finns två huvudtyper av sociala influenser, normativ 

social påverkan och informell social påverkan (Ibid.). Om en konsument påverkas av 

normativ social påverkan innebär det att de ändrar sig för att uppfylla och möta 

förväntningarna hos en viss grupp eller person (Ibid.). Om konsumenten istället påverkas av 

informell social påverkan innebär det att en konsument härmar beteendet hos andra, eftersom 

detta verkar vara rätt sak att göra (Solomon et al., 2010). Detta kan återkopplas till Kelman 

(1961) och Burnkrant och Cousineaus (1975) teorier om nomativt- och socialt inflytande. 

 

Enligt Kelley (1952) så finns det sätt att skilja olika sorters referensgrupper åt, de är antigen 

normativa eller komparativa. Den komparativa referensgruppen använder individen själv som 

en jämförelsepunkt för att individen på så sätt skall kunna utvärdera sig själv och få en 

starkare eller svagare självuppfattning beroende på om bilden är överensstämmande med 

referensgruppen och den normativa referensgruppen fungerar som en källa som ligger till 

grund för de attityder, normer och värden som individen sätter upp för sig själv (Ibid.). Dessa 

typer av referensgrupper fungerar som ett sätt för individen att sätta och genomdriva en 

standard för sig själv genom att ha sagda referensgruppen som mall (Kelley, 1952). Bourne 

(1957) menar att en typ av inverkan som en referensgrupp kan ha på individer är påverkan 

angående märkesval. För att denna inverkan skall gälla måste varan dock bli sedd eller 

identifierad av andra (Ibid.). Val av märken, som är märkbara från utsidan, blir känsligare för 
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inverkan från referensgruppen (Bourne, 1957). I undersökningar gjorda av Witt & Bruce 

(1972) fann de att referensgrupper påverkar val av märken olika beroende på vilka produkter 

inköpet rör. Ju högre social involvering som fanns i produkten desto starkare var 

gruppsammanhållningen vid val av märke (Ibid.). Vid köp av till exempel en öl så var den 

sociala sammanhållningen starkare än vid köp av en mindre social produkt som deodorant 

(Witt & Bruce, 1972). Enligt en studie genomförd av samma författare indikeras att 

skillnaderna i sammanhållningen inom gruppen vid val av märke kan förklaras av vilken 

symbolik naturen av produkten har och i vilken mellan-mänsklig situation som den används 

(Witt & Bruce, 1972). 

2.1.3.3. Opinionsledare 

Konsumenter influenserar varandra på många olika sätt och sprider även information om olika 

produkter mellan varandra (Flynn, Goldsmith & Eastman, 1996). De influenserar även 

varandra mer direkt genom att dela åsikter, ge råd och kommentarer angående andra 

människors konsumtion (Ibid.). När konsumenter söker verbal påverkan från andra 

konsumenter eller ger verbal påverkan till andra kallas detta för att individen blir en 

opinionsledare eller en opinionssökare (Flynn, Goldsmith & Eastman, 1996). En 

opinionsledare definieras av Rogers och Cartano (1962) som en individ som utövar en ojämlik 

mängd inflytande på andras beslut än vad denne själv mottar. Denna process fungerar och 

existerar då individer tenderar att lita mer på åsikter från andra konsumenter än på 

information som kommer direkt från företagen (Ibid.). Enligt Rogers (2003) innebär 

opinionsledarskap till vilken grad som en individ kan utöva informellt inflytande över andra 

individers attityder och beteende.    

2.1.3.3. Media- och marknadsföringsinflytande 

Enligt Kotler (2008) har marknadsföring, enligt kritiker, stor inverkan på samhället och 

skapar hela tiden nya behov hos individer. Marknadsföringen skapar också ett mer dömande 

samhälle där individer döms efter vad de konsumeras, äger och köper (Ibid.). Kotler (2008) 

menar att media är ett eventuellt sätt att sända ut marknadsföringsbudskap till individer. När 

det kommer till marknadsföringens effektivitet gällande “gröna” produkter är denna beroende 

på konsumentens enskilda inställning till miljön (Cherian and Jacob, 2012).  

 

Enligt Deng, Liu, och Zeng (2012) så går det att utvinna mycket information från 

allmänhetens åsikt. Denna åsikt influenserar sen flertalet delar av det vardagliga livet, något 

som sedan ytterligare förstärks av olika sorter av media (Ibid.). Davison (1983) argumenterar 

att massmedias intressantaste och mest lockande effekter på samhället grundas i att folk tror 

att media har inflytande. Människor som exponeras för övertalande kommunikation genom 

massmedia tror vanligtvis att sådan kommunikation har större inflytande på andra (Ibid.). 

Enligt Curran (2010) utspelas kampen om det mänskliga sinnet främst i processen av 

kommunikation, framför allt i det sociala nätverket och den sociala strukturen i 

Informationssamhället. (Ibid.) uttrycker också att kommunikationssystem var centrerat runt 

massmedia under det industriella samhället men i dagens samhälle sprids kommunikation på 

horisontella globala kommunikationsnätverk.  

2.1.3.4. Konformitet 

Konformitet är den förändring som går att se i en individs attityder och handlingar när denne 

utsätts för påtryckningar eller press från antingen teoretiska eller verkliga grupper (Myers, 

2005). Konformitet uppstår när en individ tar efter attityder eller beteende från en annan 

individ. Individen som anpassar sig genomgår konformitet (Ibid.). Vad som påverkar skiljer 

sig åt, det kan vara både organisationer, individer, grupper, regler, naturliga instinkter från 

individen, erfarenheter med mera (Song & Ma, 2012). (Ibid.) refererar till individen som blir 
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utsatt för påverkan som subjekt och till individen som påverkar för objekt. Enligt Song och 

Ma (2012) så kan detta konformitetsbeteende delas in i två huvudgrupper, irrationell 

konformitet och rationell konformitet. Irrationell konformitet har en stark överensstämmelse 

med flockbeteendet och är det beteende som ett subjekt uppvisar när dennes tankar, beteende 

eller attityder färgas av mer eller mindre instinktiva aktiviteter (Ibid.). Beteende som färgas av 

tänkande och rationella resonemang klassas som rationell konformitet och uppstår som ett 

resultat av de influenser som objekten sänder ut genom beteende och attityder och som 

innefattar olika typer av lydnad och efterrättelse (Song & Ma, 2012). 

2.1.3.5. Efterrättelse 

Kelman (1961) säger att efterrättelse sägs förekomma när en individ medvetet accepterar och 

låter sig påverkas av en grupp eller person enbart på grund av att individen hoppas uppnå 

någon sorts fördelaktig reaktion från den grupp eller person som individen ifråga tar efter. En 

individ skulle till exempel kunna förändra sitt beteende och bara uttrycka lämpliga och ”rätta” 

åsikter för att genom detta få inträde till eller undvika att bli utkastad (Ibid.). Efterrättelse 

uppstår även genom att individen på ett tvångsmässigt sätt försöker säga och bete sig på det 

förväntade sättet i alla situationer för att göra sin omgivning nöjd och på så sätt tillfredsställa 

sitt behov om att endast få gynnsamma reaktioner från alla individen kommer i kontakt med 

(Kelman, 1961).  

Om individen styr sitt beteende efter vad andra tycker att individen skall göra eller efter vad 

individen tror att andra tycker att denne skall göra är detta efterrättande beteende (Kelman, 

2961). Detta då individen ser förändringen i beteende som något som förväntas av honom 

eller henne och individen lär sig att tänka, säga och bete sig på ett förväntat sätt även om detta 

skulle strida mot individens egna övertygelser (Ibid.). Detta efterrättande beteende existerar 

enbart hos individen när denna tror att beteendet är observerat av de individer som varit den 

ursprungliga påverkande faktorn (Kelman, 1961). 

2.1.4. Automasitation 

När en individs interna psykologiska processer påverkas av extern stimuli och händelser som 

sker i individens direkt påverkande miljö uppstår automatisitet (Bargh & Williams, 2006). 

Denna automatisitet sker ofta utan att individen är medveten eller har kunskap om vad som 

sker (Ibid.). Ett automatiskt fenomen brukar vanligtvis ställas i kontrast med andra medvetna 

processer eller sådana processer som avsiktligt sätts igång (Bargh & Williams, 2006). 

En potentiell mekanism där det finns potential för att den sociala miljön skall ha en direkt 

inverkan på socialt beteendet är genom aktivering och användning av målinriktade 

representationer som i sin tur har blivit starkt förknippade med en viss situation (Bargh & 

Williams, 2006). Om en individ flertalet gånger befunnit sig i liknande situationer och 

upprepade gånger valt att anpassa sitt beteende får att nå ett och samma mål så kommer detta 

leda till att om individen inom en snar framtid ställs inför en liknande situation så kommer 

denne per automatik aktivera målet och börja bete sig som sig bör för att detta mål skall 

uppfyllas (Ibid.). 

Som ett exempel nämner Bargh och Williams (2006) en förälder som ser en konflikt mellan 

sina egna och sitt barns intressen men sätter sitt barns intressen före de egna. När detta sker 

upprepade gånger så leder detta till att när föräldern sätts i en liknande situation kommer 

denna sätta sitt barns intresse först (Ibid.). Detta utan att tänka på det eller medvetet göra ett 

val om att göra det, utan det skulle istället ske via automasitation (Bargh & Williams, 2006). 

Inom fältet om automatisitet i det sociala livet har forskningen på senaste tid blivit allt mer 

fokuserad på vad som sker i nära förhållanden (Bargh & Williams, 2006). Det finns många 
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mål som individen upplever som speciellt viktiga eftersom dessa eftersträvas tillsammans med 

en partner från en nära relation (Ibid.). Genom att interagera med dem på en hög frekvens är 

chansen stor att andra betydande människor i ens liv fungerar som en extern utlösare av 

omedvetna mål och eftersträvan av dessa sätts igång (Bargh & Williams, 2006). Bargh och 

Williams (2006) hänvisar till fem studier genomförda av Fitzsimons och Bargh (2003) där de 

fann en grundläggande representation av efterliknelse av människor som var av betydelse för 

testobjekten, till exempel makar, kolleger, bästa vänner och föräldrar. Denna grundläggande 

framställning fick sedan objekten att uppföra sig i enlighet med de mål som gick att se inom 

varje enskild framställning (Bargh & Williams, 2006). 

2.1.5. Beslutsprocess 

Innan genomförandet av ett köp genomgår konsumenter en beslutsprocess. Denna process kan 

beskrivas i fyra olika steg, (1) konsumenten upplever ett problem, (2) konsumenten söker 

information, (3) konsumenten går igenom informationen och värderar alternativen, (4) 

konsumenten väljer en produkt och genomför ett köp (Solomon et al., 2010). Innan en 

konsument genomgår beslutsprocessen kan denne influeras av yttre påverkan (Ibid.). Den 

yttre påverkan kommer från både markandsföringsinsatser och från den sociokulturella miljön 

som omger konsumenter (Solomon et al., 2010). Inkluderat i företagens 

marknadsföringsinsatser finns element som produkten själv, reklamkampanjer rörande 

produkten, priset på produkten och den distributionskanal där konsumenten köper produkten 

(Ibid.). Den sociokulturella miljön är intern och inkluderar element som konsumentens familj, 

sociala klass, subkultur och kultur som omger konsumenten och andra informella och icke 

kommersiella källor som konsumenten kan ha tillgång till (Schifferman & Kanuk 2000). 

Enligt Hawking et al. (2004) skapar konsumenten ett självkoncept och en livsstil från externa 

och interna influenser som de upplever, och att detta senare formar konsumentens önskningar 

och behov. Enligt Bernheim (1994) så grundas flera agerande som leder till köp i att individen 

som genomför köpet vill identifiera sig med eller känna sig delaktig av en viss person eller 

referensgrupp.   

 

Det finns olika sätt att se på konsumentens beslutsprocess och som förklarar varför individer 

agerar som de gör, dessa olika uppfattningar representerar olika sätt att tänka och skiljer sig 

avsevärt åt från varandra (Schifferman & Kanuk, 2000). De huvudsakliga uppfattningarna är 

“det ekonomiska synsättet”, “det passiva synsättet”, “det kognitiva synsättet” och “det 

emotionella synsättet” (Ibid.). 

2.1.5.1 Det ekonomiska synsättet 

Denna uppfattning kännetecknas av tron på att världen är i perfekt konkurrens och att 

konsumenter beter sig rationellt ur en ekonomisk synpunkt när det gäller köpbeslut 

(Schifferman & Kanuk, 2000). Denna uppfattning har kritiserats eftersom konsumenter, för 

att kunna vara helt rationella, skulle behöva vara medvetna om alla produkter som finns på 

marknaden (Ibid.). Konsumenten måste även kunna rangordna varje alternativ på ett korrekt 

sätt i fråga om produkternas negativa och positiva faktorer och även kunna identifiera det 

bästa alternativet ur en hel grupp produkter (Schifferman & Kanuk, 2000). I en realistisk 

situation är det sällsynt att en konsument får tillgång till all denna information som är 

nödvändig och inte heller påverkas av motiv när det kommer till att göra ta beslut (Ibid.). 

2.1.5.2. Det passiva synsättet 

Denna uppfattning kännetecknas av att konsumenten är passiv och istället för att söka upp 

information är undergiven den information som marknadsföring och andra källor ger 

(Schifferman & Kanuk, 2000). Konsumenter ses inom detta synsätt som impulsiva och 

irrationella och är därför enkla att manipulera (Ibid.). Den passiva uppfattningen erkänner inte 
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att konsumenten spelar lika stor roll, om inte större, än produkten eller tjänsten som säljs i 

själva köpsituationen (Schifferman & Kanuk, 2000). 

2.1.5.3. Det kognitiva synsättet 

Vad som kännetecknar denna uppfattning är att konsumenten ses som en tänkande 

problemlösare (Schifferman & Kanuk, 2000). Att konsumenter aktivt söker information, 

produkter och tjänster som kan hjälpa till att uppfylla deras behov och att de sedan bearbetar 

information för att sedan forma uppfattningar som leder till köpintentioner (Ibid.). Den 

kognitiva konsumenten befinner sig någonstans mellan extremlägena för den passiva 

konsumenten och ekonomiska konsumenten (Schifferman & Kanuk, 2000). 

2.1.5.4. Det emotionella synsättet 

Denna konsument ses som emotionell och impulsiv och är mer benägen att ta beslut baserat 

på humör eller andra djupa känslor (Schifferman & Kanuk, 2000). När en konsument gör ett 

känslomässigt köpbeslut är de är mindre benägna att söka information och mer benägna att 

"följa sina känslor" och handla på impuls (Ibid.). I detta synsätt påverkar konsumentens 

humör och omgivning starkt beslutsprocessen inför ett köp (Ibid.). Även köptillfället 

inverkan, om individen handlar ensam eller inte, vad individen handlar och hur individen 

svarar och reagerar på själva produkten (Schifferman & Kanuk, 2000). 

2.2. Konsumentpsykologi 
Idag finns växande dokumentationer om att konsumenter påverkas av faktorer som ligger 

utanför deras medvetande (Chartrand, 2005). (Ibid) menar att en konsument är medveten om 

sina utlösare i miljön men att de oftast inte är medvetna om den automatiska process som 

leder fram till deras val då processen mellan utlösaren i miljön och beslut är omedveten. Om 

individen är medveten om den automatiska processen kan de ändra den men för det mesta 

känner individen inte till processen (Chartrand, 2005). Ett exempel på en omedveten process 

är att behovet av att röka sätts igång när individen känner cigarettrök (Ibid.). 

 

Wagner (2002) ställer sig frågan om marknadsförare kan få ärliga svar om konsumenternas 

behov när det frågas efter dem? Genom en ifrågasättande metod som kallas varför-varför-

varför skapad av samma författare visas att ett funktionellt behov kan ha underliggande 

sociala och emotionella dimensioner.  

 

"Behov är något vi gör slutsatser om beroende på vad konsumenterna närmar sig eller 

undviker"  

(Wanger 2002, s. 75).  

 

För att stärka sin teori nämner Wagner (2002) ett exempel där en flicka, som hävdar att hon 

uppskattar miljövänliga förpackningar, närmar sig dessa typer av förpackningar under 

shopping med en specifik närvarande referensgrupp, men när hon är ensam närmar sig en 

annan slags produkt, en produkt som inte matchar de värden hon tidigare uttryckt. Resultatet 

påvisar då att en individs handlingar inte är överensstämmande med dennes utlåtande och att 

svar från individen kan därför inte alltid antas vara ärliga och till 100 procent korrekta (Ibid.). 

Personer böjer och vinklar på sanningen för att utstråla en viss bild av sig själva och detta kan 

vara något som konsumenter själva inte är medvetna om (Wanger 2002). Det enda som är 

bekräftat, enligt Wanger (2002), är att det finns en skillnad i beteende i dessa två olika 

köpsituationer. 
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2.2.3. Teorin om planerat beteende 

Teorin om planerat beteende är en framstående åtgärdsmodell framtagen av Ajzen (2006) som 

blivit en ram för att förstå och förutspå hur mänskligt socialt beteende kan påverka och 

påverkas (Lange, Krugalski & Higgins, 2012). 

 

 
Modellen består av tre huvud delar, beteende uppfattning, normativ uppfattning och kontroll 

uppfattning (Ajzen, 2006). Beteende uppfattning är den subjektiva sannolikheten att ett visst 

resultat följer av en viss handling och binder samman det beteende som är intressant med det 

förväntade resultatet (Ibid.). Varje beteende kan erhålla flera beteendebaserade övertygelser 

från en individ men de flesta är svåråtkomliga (Ajzen, 2006). Lättillgängliga uppfattningar 

tillsammans med subjektiva värderingar av det förväntade resultatet bygger upp individens 

rådande attityd gentemot beteendet (Ibid.). Attityd mot beteendet är negativa eller positiva 

värderingar av beteendet i fråga (Ajzen, 2006). MacKenzie, Luts och Belch (1986) har 

fastslagit att två aspekter bör tas i åtanke vid mätning av attityd, en emotionella- och den 

kognitiva aspekten. Även beteende lades till som en aspekt som bör tas i åtanke av Sears, 

Peplav och Taylor (1991). Ajzen (2006) föreslog två bedömningssystem som influerar graden 

av attityd. Instrumentell bedömning om det är värdefullt eller inte och emotionell bedömning 

om det är omtyckt eller inte.  

 

En normativ uppfattning är de förväntningar på ett visst beteende som individer uppfattar från 

referensgrupper eller individer (Ajzen, 2006). Dessa uppfattade förväntningar kan komma 

från en make eller hustru, familj, vänner eller auktoritets figurer så som doktorer och lärare 

(Ibid.). Ajzen (2006) menar att subjektiv norm är uppfattad social press att delta eller inte 

delta i ett beteende, och anses formas av individens lättillgängliga normativa uppfattningar 

rörande förväntningar från viktiga referensergrupper. Enligt Wooten och Reed (2004) är två 

faktorer som influerar en individs mottaglighet till social press natur, och uppfostran och 

attityd. Natur är en individs nedärvda personlighetsdrag medan uppfostran och attityd är 

nedärvt från individens familjära- och kulturella bakgrund (Ibid.). Ajzen och Fishbein (1980) 

menar att normativ tro är individens uppfattning av till vilken grad denne påverkas av social 

press. Subjektiva normer är press utövad av en social grupp som individen tar i beaktning 

innan ett beslut tas (Wu & Chen, 2014). Enligt Ajzen (1991) innebär subjektiv norm en 

Modell 1.2 TPB (Ajzen, 2006) 
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påverkan, uppbyggd av social press, och individens motivation att vara eftergiven. Vid 

förespråkandet av en individs beteende kommer det specifika beteendet att vara relaterat till 

referensgruppen (Wu & Chen, 2014). 

 

Kontrolluppfattning innebär att individer upplever en närvaro av faktorer som antingen kan 

underlätta eller försvåra utövandet eller fullbordandet av ett beteende (Ajzen, 2006). 

Kombinationen av kontrollsuppfattning och den upplevda kontrollen över dessa faktorer 

bestämmer individens upplevda beteendekontroll (Ibid.). Den upplevda beteendekontrollen 

berör individers uppfattade möjlighet att utöva ett specifikt beteende (Ajzen, 2006). Rotter 

(1954) definierade kontroll tron som övertygelsen att ett visst beteende är uppnåeligt. Denna 

kontroll tro delades sedan in i intern tro och extern tro (Ibid.). Intern tro involverar faktorer 

påverkade av individen som individen är kapabel till det och personliga drag medan extern tro 

är faktorer bortom individens kontroll, som tur och tillfälle (Rotter, 1966). 

 

Intentioner anses vara sista steget innan beteendet verkställs och indikerar hur villig och 

engagerad en individ är att utföra ett beteende (Hanking, French & Horne, 2000). Intentioner 

baseras på inställningar till beteende, subjektiv norm, och hur individen upplever kontroll 

över sitt eget beteende (Ibid.). Intention är den intensitet en konsument visar vid ett spontant 

deltagande i ett beteende (Hanking, French & Horne, 2000). Blackwell, Miniard och Engle 

(2001) har konstruerat fem sorters intention: köpintention, återköpsintention, 

informationssöknings intention, utgiftsintention och konsumtionsintention. Beteende är ett 

observerbart svar i en situation med ett givet mål (Ibid.). Det är en funktion av kompatibla 

intentioner och uppfattningar av beteendekontroll (Blackwell, Miniard & Engle, 2001). 

Beteendekontroll avser i vilken grad en individ har kompetens, resurser och andra 

förutsättningar att utöva ett speciellt beteende (Ibid.). Framgångsrikt utövande av detta beror 

inte enbart på en gynnsam avsikt utan även på en tillräcklig hög nivå av beteendekontroll 

(Ajzen, 2006). Kontrollstyrka och kontroll tro är positivt relaterade till beteendekontroll enligt 

(Wu & Chen, 2014). Faktorer som tillgänglighet i både tid och pengar influerar grön 

konsumtion och visar att individer som är självsäkra på sina möjligheter är mer benägna att 

utöva grön konsumtion (Wu & Chen, 2014). 

2.3. Övriga påverkande faktorer 

2.3.1. Miljö- och hälsotrender 

Intresset för miljön har ökat stabil under de senaste åren då individer på senare tid har upplevt 

och informerats mer från media om koldioxid-utsläpp, global uppvärmning, högre bensin 

priser och så vidare (Polonsky, Vocino, Grau, Garma & Ferdous, 2012). Enligt Leonidou och 

Leonidou (2011) så har sådan information skapat en högre medvetenhet hos allmänheten när 

det kommer till vikten av vår natur och miljö. Enligt do Paço, Alves, Shiel, och Filho, (2014) 

visar nyligen gjorda undersökningar på att kunskapen och medvetenheten om miljön har ökat 

under den senaste tiden. Enligt Barber (2010) har konsumenter under det senaste årtiondet 

början förändra sitt beteende på ett allt mer miljömedvetet sätt, vilket har påverkat både deras 

livsstilsval och hur de konsumerar, till exempel genom att spara in på resurser som vatten, 

konsumera mindre, återvinna och så vidare.  

 

En indikation till att hälsa som en trend håller på att öka finns i ”Hälsobarometern 2012” vars 

innehåll indikerar att hälsa är en allt större prioritet bland svenska organisationer då de i allt 

större utsträckning värderar och använder friskvård (Riksidrottsförbundet 2012). Då 

försäljning av ekologiska varor ökat under den senaste tiden kan även detta ses som en 
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indikation på att fler individer anammar en allt mer hälsosam livsstil (Marknadsrapport 2014; 

Ryegård och Ryegård (2014).  

2.3.2. Konsumenters syn på ekologiska produkter  

Ekologiskt fokuserade kampanjer från media, regeringar och aktivistgrupper kan påverka 

konsumenters syn på produkter och tjänster och hur de engagerar sig i miljövänligt beteende 

och detta påverkar i sin tur hur produkterna tillverkas och marknadsförs (Jansson-Boyd, 

2010). Undersökningar visar att bland miljöorienterade konsumenter finns vissa könbaserade 

skillnader då kvinnor framstår som mer miljöorienterade (Iyer & Kashyap, 2007). Svenska 

konsumenter har en positiv inställning till ekologiska produkter enligt Magnusson, Arvola, 

Koivisito Hursti, Åberg och Sjödén (2001). Attityder kan inte alltid förutspå ett beteende så 

en positiv uppfattning av miljövänliga produkter innebär inte nödvändigtvis en påverkan på 

köpbeteende (Jansson-Boyd, 2010). Miljövänliga produkter säljer sällan bäst, vilket tyder på 

att konsumenters köp inte behöver vara förenliga med deras värdesystem (Ibid.). Ytterligare 

en anledning till detta kan vara att de inte är lättidentifierade och att det då blir svårare för 

konsumenterna att välja rätt (Jansson-Boyd, 2010). I diskussion gällande grön konsumtion 

pekades det ut av Fraj och Martinez (2007) att det utövas ifrån konsumentens val att minska 

miljöförstöring, genom att undvika att köpa produkter som är dåliga för miljön till fördel för 

miljövänliga produkter. Wu och Chen (2014) hävdar även att ju högre nivå av grön 

medvetenhet desto villigare är individen att handla miljövänligt.  

2.3.3. Informationseran 

När individer har tillgång till den mängd information som de har idag kallas det för 

”informations eran” (Barber, 2004). Detta innebär att människor idag lätt kan få tag på 

information om hur en produkt är tillverkad och så vidare (Ibid.). Detta kunde tidigare vara 

svårt att få reda på och konsumenter var mer eller mindre tvungna att lita på tillverkarna av 

produkten och den information som utgavs vara sanning (Barber, 2004). 

2.3.4. Sveriges ekonomi 

Ekologiska varor tenderar att vara dyrare än andra varor och alla kan därför inte ha råd med 

dem i sina matbudgetar (Ryegård & Ryegård (2014). Sverige har idag en relativt stabil 

ekonomi och populationen har pengar att spendera på mat och nöjen. Sverige har sedan 1970 

upplevt en genomsnittlig ökning av BNP med 2,1 procent årligen, detta trots två noterbara 

finansiella kriser under åren 2001 och 2008 (Ekonomifakta, 2014). Krisen under 2008 är 

speciellt märkbart i den BNP som redovisades 2009. Efter nedgången i BNP så har Sverige 

haft ytterligare en ökning och landet har sedan dess haft en relativt stabil ekonomi under de 

senaste tre åren (Ibid.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 1.3 BNP (Ekonomifakta, 2014) 
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2.4. Teoretisk konceptualisering och modell 
Tidigare forskning har lett oss till slutsatsen om att det finns flertalet faktorer som påverkar en 

konsument vid ett köptillfälle. Den forskning som finns insamlad påvisar först och främst att 

det är behov som ligger till grund för alla inköp som en individ genomför. Dessa olika behov 

kan variera i styrka vilket leder till att de påverkar individer på olika sätt. Behov är vad som 

påverkar och ligger till grund för vilka köp som utförs av en individ men det är senare motiv 

och motivation som påverkar på vilket sätt detta köp implementeras för att tillfredsställa det 

existerande behovet. Vid tillfredställandet av ett behov kan en individ använda olika 

tillvägagångssätt, dessa brukar kallas för önskningar då individen önskar tillfredsställa sitt 

behov på olika sätt. Dessa önskningar formar därför hur en individ handlar för att 

tillfredsställa ett behov och formar därför en individs beslutsprocess. Motiv ligger till grund 

för beteende och hur en person agerar i olika situationer. För liknande behov så finns det 

flertalet olika motiv som formar en individs vardag och flertalet orsaker som skapar och 

påverkar motiv. Social påverkan är känt för att påverka en individs motiv att genomföra 

handlingar. Denna påverkan kan ske antingen öppet eller dold vilket avgörs av om individen 

är medveten om att denne blir påverkad eller inte. Inom området social påverkan finns 

flertalet kategorier som kan påverka en individs motiv och därigenom hur denne 

tillfredsställer sina behov. Om en individ påverkas av den sociala omvärlden kan vara svårt att 

se då individen inte alltid upplever påverkan själv. I vissa fall kan kopplingen mellan social 

inverkan och individens beteende ske automatiskt på grund av den automatstation som finns 

hos människor. Detta innebär att de interna psykologiska processer som finns hos individen 

påverkas av extern stimuli som återfinns i individens direkt påverkande miljö utan att 

individen är medveten om detta eller kan göra något för att mot hjälpa reaktionen. När en 

individ tar ett beslut och genomgår sin beslutsprocess finns det därför både medvetna och 

omedvetna faktorer som vägs in vid sidan av den utstakade beslutsprocessen. 

 

Konsument psykologi är ett teoretiskt fält som rör psykologi och de psykologiska orsaker som 

ligger till grund för eller påverkar en individs inköp. Inom detta fält återfinns teorin om 

planerat beteende som stämmer överens med övrig insamlad teori och stärker därför den 

teoretiska basen. När en konsument tar sitt beslut vägs allt ovanstående in och resulterar i 

specifika inköp som individen väljer att genomföra. Förutom den sociala påverkan och 

konsument psykologin som nämns finns ytterligare mer indirekt påverkande faktorer som kan 

influensera en individs val. I detta fall är det främst, utanför den sociala påverkan, pågående 

trender i samhället, konsumenters syn på ekologiska faktorer, informationseran och individers 

ekonomiska situation som ses påverka en individs tillvägagångs sätt vid köp av ekologiska 

produkter.  

2.4.1. Konceptuell modell  
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Modell 1.4 Teoretisk sammanfattning 
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3. Metod 
Metodkapitlet innehåller tillvägagångssätt för insamlingen av primärdata och sekundärdata 

samt för analys av dem båda. Även motivering till vald arbetsprocess och dess inverkan på 

resultatet tas upp. 

3.1. Metodansats  
Inom vetenskapen finns olika synsätt på hur världen ser ut och hur det på ett sanningsenligt 

sätt går att samla in kunskap om den (Jacobsen, 2002). Hermeneutik är ett synsätt som hävdar 

att individer enbart kan förstå det unika (Ibid.). Enligt Patel och Davidson (2003) lägger den 

hermeneutiska undersökaren vikt vid individens förståelse, tankar, intryck, känslor och 

kunskap vid tolkning av analysen och möter därför denna med förståelse. Synsättet för 

individualism innebär att individers beteende och yttrande anses vara den viktigaste 

datakällan för undersökningar (Jacobsen, 2002). Kritiker anser detta reducera förmågan att 

förstå sociala fenomen (Ibid.). Förespråkare argumenterar att individers beteenden och motiv 

bör studeras för att ge förståelse om sociala fenomen och att de mer komplexa fenomenen kan 

förklaras genom en summering av individers åsikter och handlingar (Jacobsen, 2002).  

 

Finns intresse av att beskriva hur verkligheten ser ut för att till exempel förstå vardagliga 

problem menar Jacobsen (2002) att en deskriptiv problemställning borde användas. En 

deskriptiv undersökning ger information om situationen och beskriver, utan att förklara 

varför, hur det ser ut (Ibid.). En sådan undersökning besvarar oftast väl specialiserade 

frågeställningar (Lekwall & Wahlbin, 2001). Är undersökare intresserade av att förklara ett 

samband mellan orsak och verkan bör en förklarande problemställning användas då den vill 

förklara en regelmässighet av samvariation (Jacobsen, 2002). En explorativ problemställning 

avser enligt Jacobsen (2002) fördjupning i ett outforskat område. (Ibid.) menar att om 

undersökningen istället är ute efter att mäta omfång och räckvidd på ett socialt fenomen är 

denna testande. Att en explorativ ansats är passande för att ge större förståelse och mer 

underlag angående ett relativt outforskat ämne eller område, som det senare kan komma att 

utföras undersökningar på, stärks även av Lekvall och Wahlbin (2001). Denna sorts 

undersökning kan generera nödvändig information och inspirera idéer om forskare är osäkra 

över vilken information som kan finnas och vilka frågeställningar som bör beaktas inom ett 

ämne (Lekvall & Wahlbin, 2001). 

 

För uppsatsen valdes att först och främst följa hermeneutikens synsätt. Valet av hermeneutik 

som synsätt baseras på att området som undersöks ej är ett naturvetenskapligt område och att 

uppsatsens problemställning i första hand söker förståelse snarare än att förklara generella 

lagar vilket positivismen bygger på (Jacobsen, 2002). Då hermeneutiken tar hänsyn till 

individens tankar, intryck och känslor, (Patel & Davidson, 2003), anses detta synsätt 

lämpligast att använda för besvarande av vald forskningsfråga.  Fenomenet som uppsatsen 

fördjupas i kan brett definieras som konsumenters motiv till köp av ekologiska produkter och 

beslut togs därför att till största del följa en individualistisk ansats då fokus låg på individers 

bakomliggande motiv. Jacobsen (2002) menar att individualism studerar motiv och beteende 

för att nå förståelse om det fenomen som studeras, vilket anses väl passande och motiverande 

för valet. Valet gjordes att fokusera på kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer är enligt 

Denscombe (2010) en passande metod för att nå insikt i individens känslor, åsikter och 

erfarenheter. En deskriptiv problemställning utarbetades då uppsatsen söker förståelse för att 

kunna beskriva verkligheten. Problemställningen “ I vilken utsträckning påverkar 

utomstående sociala influenser individens val att handla ekologiskt eller icke-ekologiskt?” är 

en explorativ problemställning i enlighet med Jacobsen (2002). Detta val gjordes då uppsatsen 

söker en djupare förståelse om det aktuella ämnet. Valet av en explorativ problemställning 
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grundas i det faktum att författarna anser att ämnet sociala influenser ihop med ekologisk 

konsumtion är relativt outforskat och det finns därför ett behov av en fördjupning i området.  

 

I följande stycken presenteras och motiveras författarnas val berörande en abduktiv metod, 

kvalitativ undersökning samt detaljerade beskrivningar av tillvägagångssätt.  

3.1.1. Induktiv, deduktiv och abduktiv metod 

Jacobsen (2002) framhåller två förfaringssätt att samla in data, induktiv och deduktiv 

insamlingsmetod. Vid en induktiv ansats utgår arbetet från data, oftast primärdata, för att 

därifrån bygga en teori utan att ha påbörjat forskningen med tidigt utformade hypoteser 

(Greener, 2011). Denna strategi förknippas oftast med kvalitativ forskning då den skall ge en 

teoretisk insikt då forskningen är byggd i från grunden och upp (Greener, 2011). Forskaren 

kan sedan skapa teorier efter att ha försäkrat sig om att informationen är riktig och relevant 

(Jacobsen, 2002). Utgår forskare från en utformad hypotes eller väljer en teori som skall testas 

genom vetenskaplig forskning kallas detta för en deduktiv ansats (Greener, 2011). Då en 

deduktiv ansats involverar att utgå ifrån och testa hypoteser kopplas denna ansats oftast ihop 

med kvantitativ forskning (Ibid.).   

 

Den tredje möjliga ansatsen är abduktion vilket innebär att förfaringssättet innehåller steg av 

både induktivt och deduktivt inslag (Patel & Davidson, 2011). Enligt Dubois och Gadde 

(2002) färgas den abduktiva processen av en parallell utveckling mellan den teoreriska 

referensramen och insamlingen av empiri. Abdukion fokuserar på utveckling framför 

generering av teorier och är ett passade förfaringssätt om undersökarens mening är att 

upptäcka nya variabler eller relationer (Ibid.). För en abduktiv ansats uppges dock svårigheten 

att vara objektiv som en nackdel av Patel och Davidsson (2011). 

 

I denna uppsats användes ett abduktivt tillvägagångssätt vid insamling av empiri då de ansåg 

att drag från både en induktiv och en deduktiv ansats bäst skulle besvara forskningsfrågan. 

Valet gjordes då undersökarna ville undvika att begränsas av hypoteser och förväntningar som 

kan återfinnas i en deduktiv ansats och då komma att påverka informationen som samlas in 

(Jacobsen, 2002) samtidigt som de ville utgå från existerande teorier och undersöka dessa. 

Den nämnda begränsningen ville undvikas då den explorativa aspekten av uppsatsens 

problemställning eftersträvar en fördjupning i ett relativt outforskat område, vilket även 

motiveras av Dubois och Gaddes (2002) utlåtande om abduktion som passande metod för nya 

upptäckter.  

 

Primärdata som genom en abduktiv strategi samlades in var i form av kvalitativa intervjuer, 

detta val kommer motiveras vidare under punkt 3.1.2 Kvalitativ och kvantitativ undersökning. 

3.1.2. Kvalitativ och kvantitativ undersökning. 

Kvantitativ forskningsstrategi lägger stor vikt vid mätbara metoder, kvantitet och analysen av 

data som genereras (Bryman, 2008). Att verkligheten tolkas som objektiv och att normer och 

metoder från positivismen är inarbetade i insamlingen av data anses också positivt inom 

kvantitativ forskning (Bryman, 2008). Kvantitativ metodansats vill ha en extensiv 

uppläggning och lätt systematiserbar data för analys av många enheter (Jacobsen, 2002).  

 

Kvalitativ forskningsstrategi söker data som helst genererats under en induktiv ansats och 

söker djupare förståelse och generering av teorier istället för att testa teorier (Bryman, 2008). 

Syftet är att se verkligheten ur varje enskild individs synpunkt och skapa en förståelse för hur 

dessa uppfattar världen (Ibid.). Kvalitativ metodansats koncentrerar sig på färre enheter men 
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går på djupet i insamling av data vilket ger ett öppet perspektiv på kontextuella aspekter och 

oväntade förhållanden (Jacobsen, 2002). Ord och innehåll prioriteras framför mängden data i 

en kvalitativ ansats (Bryman, 2008). Jacobsen (2002) anser att en kvalitativ metodansats som 

genererar nyanserad data är att föredra vid en explorativ problemställning.  

 

Med utgång från uppsatsens syfte, explorativa problemställning och mål om att nå 

fördjupning inom ett relativt outforskat område togs beslutet att kvalitativ insamling av data 

var mest passande i generering av empiri med så hög validitet som möjligt. Detta grundar sig i 

Brymans (2008) koppling mellan ett individualistiskt synsätt och sökandet efter djupare 

förståelse. Den explorativa problemställningen som här är aktuell söker förståelse framför 

omfång och räckvidd vilket anses lämpligast kommuniceras genom ord, innehåll eller 

handling (Bryman, 2008).  

 

Den kvalitativa empiri som insamlats och används i denna uppsats är av slaget primär data, 

det vill säga egeninsamlad information baserat på vald forskningsfråga (Jacobsen, 2002). I 

uppsatsen har sekundärdata använts enbart som en teoretisk referensram då Jacobsen (2002) 

menar att data som är framtagen med en annan forskningsfråga som bakgrund inte är fullt 

anpassningsbar för besvarande av andra forskningsfrågor. För primärdata har individuella 

kvalitativa öppna intervjuer valts då Denscombe (2010) menar att denna metod är lämplig när 

individens känslor, tankar och erfarenheter undersöks. Vid tidpunkten för genomförandet av 

den empiriska insamlingen av primärdata befann sig båda författarna på en annan kontinent än 

det land och område som skulle undersökas och på grund av dessa gällande omständigheter 

valdes därför att genomföra intervjun med hjälp av internet och en videobaseradkälla. 

Fördelar med detta tillvägagångssätt är, enligt Jacobsen (2002), att intervjuareffekten tenderar 

att minska gentemot en intervju ansikte mot ansikte och att tid och pengar sparas in samt att 

undersökaren kan anpassa sig till de deltagande informanterna (Densombe, 2010). Urvalet av 

informanterer baserades i denna uppsats på ålder, ekologisk konsumtion, tillgång till 

videobaserad media och villighet att delta. Mer ingående information angående intervjuer och 

de val som gjorts hittas under punkt 3.2.1.1 Djupgående intervjuer.  

3.2. Datainsamling 
Det finns två metoder för insamling av data, primär-data och sekundär-data (Jacobsen, 2002). 

Primärdata är sådan information som undersökaren själv samlat in från en primärkälla 

anpassat för den valda forskningsfrågan och som är skräddarsytt för undersökarens 

problemställning (Ibid.). Sådan existerande data kan forskaren själv avgöra om den skall vara 

kvalitativ eller kvantitativ (Jacobsen, 2002). Sekundärdata innebär data och information som 

undersökaren har samlat in från tidigare forskning och rapporter, vilket resulterar i att 

existerande data är insamlad i syfte att besvara en annan problemställning än den som 

undersökaren ställt upp (Ibid.). Sekundärdata finns som antingen kvalitativ, då insamlad 

genom texter, eller som kvantitativ, då oftast från numeriska analyser (Jacobson, 2002). För 

att på bästa sätt kunna besvara undersökningsfrågan har det i denna uppsats använts både 

primär- och sekundärdata för att ge uppsatsen större bredd (Ibid.).   

3.2.1. Primärdata 

Vid insamling av primärdata användes kvalitativa djupgående intervjuer. Detta val gjordes då 

undersökningen handlar om vad individer säger att de gör och vad de faktiskt gör och 

kvalitativa intervjuer är ett undersökningsätt som används för att nå djupgående data som 

denna. Användingen av intervjuer ger även möjligheten att få fram subjektiv data (Jacobsen, 

2002).   
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3.2.1.1. Djupgående Intervjuer 

Vid insamling av kvalitativ data genom intervju finns två tillvägagångssätt, enligt Jacobsen 

(2002), dessa är den individuella öppna intervjun eller gruppintervju. Enligt (Ibid.) är en 

öppen intervju lämplig när undersökaren vill få fram den enskilde individens tankar om en 

händelse. Denscombe (2010) säger att denna metod är lämplig när undersökaren vill få insikt i 

intervjuobjektets känslor, åsikter och erfarenheter med mera.    

 

Enligt Jacobsen (2002) finns det två sätt att implementera en intervju på, antingen via media 

så som telefon, mail, brev etcetera eller i en situation ansikte mot ansikte (Ibid.). Enligt 

Jacobsen (2002) skapas det lättare en personlig stämning mellan den som genomför en 

intervju och informanten vid en intervju som genomförs ansikte mot ansikte, vilket kan göra 

att det är lättare att diskutera känsliga ämnen. Intervjuaren kan även observera beteende hos 

en informant under intervjun, något som inte varit möjligt genom övriga medier (Jacobsen, 

2002). Deakin och Wakefield (2014) menar dock att i dagens samhälle kan intervjuer ansikte 

mot ansikte vara problematiska att genomföra på grund av tids- och finansiella begränsningar 

samt övriga problem som kan uppstå angående logistik och att alternativa medier därför kan 

behöva användas. Att använda andra medier för att genomföra intervjun kan enligt Jacobsen 

(2002) dock ha en positiv aspekt då den så kallade intervjuareffekten tenderar att minska när 

intervjun inte sker ansikte mot ansikte. En intervju som genomförs via en media är även att 

föredra vid undersökningar som har snåla resurser eller där det uppstår försvårande 

omständigheter med att genomföra intervjun ansikte mot ansikte (Jacobsen 2002). Enligt 

Denscombe (2010) så kan intervjuer genomföras via Internet då detta ger en fördel genom att 

vara mer resursnåla och att intervjuerna då går att genomföra även om undersökarna befinner 

sig på annan plats än informanten. Intervjuer som genomförs via en Internetbaserad media är 

ett sätt för undersökare att anpassa undersökningen efter de informanter som skall delta så att 

både tid och övriga resurser kan sparas in på (Denscombe 2010).  

 

Vid strukturering av en intervju finns olika alternativ, den kan vara strukturerad, semi-

strukturerad eller ostrukturerad (Denscombe, 2010). Detta rör kontrollen av materialet som 

kommer att tas upp under intervjun (Ibid.). En öppen ostrukturerad intervju kan fortgå som ett 

vanligt samtal medan en strukturerad intervju har bestämda frågor som skall ställas, ofta med 

svarsalternativ (Denscombe, 2010). Vanligt är att en intervju är strukturerad till viss del så att 

intervjun framförs på ett öppet sätt men att intervjuaren har en strukturerad lista över vissa 

ämnen som skall tas upp och beröras (Jacobsen, 2002). Enligt Jacobsen (2002) kan det 

bakomliggande syftet med en intervju hållas både dolt eller öppet för informanten. Vanligast 

är att syftet hålls dold om det skulle kunna uppfattas som ett känsligt ämne för ett objekt eller 

vid misstanke om att objektet kommer vinkla sina svar om syftet avslöjas (Ibid.). 

 

De intervjuer som genomfördes för denna uppsats var personliga djupgående intervjuer. 

Anledningen till det var att för besvarande av problemställningen behövdes djupgående 

kvalitativ data. Då uppsatsens ämne rör social påverkan togs beslutet att genomföra alla 

intervjuer med endast en informant i taget för att på så sätt undvika påtryckningar och social 

påverkan från övriga informanter under intervjun.  

  

Dessa intervjuer genomfördes genom ett Internetbaserat media. Det som låg till grund för 

beslutet var främst problematisk logistik då informanter och intervjuare befann sig på två 

olika kontinenter. Enligt Deakin och Wakefield (2014) ger undersökningar via Internetbaserad 

media större flexibilitet för både informanterna och undersökarna. Vid val angående vilket 

Internetbaserad media som användes gjordes noggrann undersökning om existerande 

alternativ och valet föll på videobaserad media. Detta val gjordes då både Denscombe (2010) 
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och Jacobsen (2002) framför fördelarna med att kunna se och tolka informantens beteende 

under en intervju, något som blir möjligt när intervjuaren kan se den intervjuade informanten 

på video. Användandet av ett sådan media blir positivt förstärkt gentemot andra internet 

baserade medier då det är lätt att spela in både den visuella och audiella kontexten av 

intervjun. Ytterligare fördelar vid användandet av vald media är direkt videokontakt som 

hjälper till att delvis övervinna frågor runt plats och fysisk interaktion (Hanna, 2012). Denna 

metod ger även undersökaren och informanten möjlighet att genomföra intervjun på en ”säker 

plats” utan risk för att inkräkta på det personliga utrymmet (Ibid.). Samma positiva effekter 

lyfts fram av Holt (2010) som menar att videobaserade medier gör att intervjun till en viss del 

ger en ansikte- mot-ansikte upplevelse samtidigt som flexibiliteten för informanten och det 

privata utrymmet bibehålls. 

 

Efter noggrann undersökning valdes Skype som den mest passande videobaserade mediet att 

använda vid undersökningen. Skype är ett verktyg som erbjuder gratis videosamtal med bra 

kvalité (Deakin & Wakefield, 2014). Det som behövs vid genomförandet är att båda parterna 

har tillgång till Internet, har laddad ner och installerat mjukvaran på tilltänkt enhet, samt att ett 

Skype-konto har skapats eller erhållits sedan tidigare (Ibid.). Denna mjukvara går att installera 

på flertalet enheter så som datorer, plattor och mobiltelefoner vilket leder till att platsen för 

intervjun kan göras mer tillfällig och ombytlig, något som gör det lättare för informanten att 

anpassa situationen så att den passar dem (Deakin & Wakefield, 2014). Skype är enligt 

Deakin och Wakefield (2014) det videobaserade media som har störst nationella och 

internationella erkännande och som flest individer har kännedom om och använder.  

 

De svårigheter som kan uppstå med en Internetbaserad undersökning är problem med 

uppkoppling och hastighet på Internet, samt inställning av ljud- och videoenheter (Hanna, 

2012). Noggranna förberedelser vidtogs för att säkerställa att dessa företeelser skulle bli så 

små som möjligt, till exempel ombads objekten försäkra sig om att de hade god uppkoppling 

vid tillfället samt att både informanter och undersökare testat både sina ljud- och videoenheter 

tidigare och även att de testat att den enhet (dator, platta eller mobiltelefon) som skulle 

användas vid intervjun var kompatibel med mjukvaran samt fungerade korrekt.  

 

Intervjun som genomfördes var öppen då detta passade syftet om att få fram individens tankar 

och känslor om ett visst fenomen eller händelse (Jacobsen, 2002). Utformningen av 

intervjuerna var semi-strukturerad då den innehöll några fasta frågor som tog upp men att det 

samtidigt fördes en öppen konversation rörande frågorna, följdfrågor och, för uppsatsen, 

intressanta sidoämnen som framkom naturligt under intervjun (Denscombe, 2010). 

Informantens kännedom om syftet med intervjun hölls till ett minimum då avsikten med 

intervjun var dold då syftet med undersökningen kan uppfattas som känslig för vissa 

informanter då målet är att studera beteende.  

 

I övrigt lades vikt vid utformning av icke-ledande frågor för att intervjun skulle resultera i mer 

sanningsenliga svar (Jacobsen, 2002). Varje fråga som fanns med ställdes för att hjälpa till att 

besvara forskningsfrågan som tidigare hade fastställts och grundades i den insamlade teorin 

(Ibid.). Alla frågor under intervjun var öppna och inga svarsalternativ angavs med avsikt av 

att inte binda informanterna till något utan låta dem tala fritt. Detta gjordes för att få fram 

personliga tankar och åsikter, något som inte kan utvinnas på samma sätt ur fastställda 

svarsalternativ (Denscombe, 2010). 

 

Den tid som valdes för intervjun anpassades mycket efter informanterna och när dessa hade 

tid att genomföra dem. Platsen som intervjun genomfördes på var också anpassningsbar då 
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intervjun genomfördes på Internet och via olika möjliga elektroniska enheter. Detta gav 

informanterna möjligheten att genomföra intervjun på en plats där de kände sig bekväma, med 

villkor om att det skulle finnas en snabb Internetuppkoppling samt att platsen skulle vara 

relativ lugn och tyst så att kommunikation mellan informant och undersökaren skulle 

underlättas.  

 

Vid planeringen av intervjun var tidsmålet att genomföra cirka 1 timmes intervjuer med de 

olika informanterna då det enligt Jacobsen (2002) är optimalt med en intervju på 1-1,5 

timmar. Under intervjun togs anteckningar men då detta enligt Bryman (2006) sällan är 

tillräckligt spelades dessa intervjuer in. Detta gjordes för att undersökarna skulle kunna gå 

tillbaka och kontrollera materialet samt för att förenkla transkribering. Valet gjordes dock att 

enbart spela in audio från intervjun då informanter kan känna visst obehag när de blir filmade 

och inspelade, enligt Hanna (2014), och detta ville undvikas. Det program som användes för 

inspelning av intervjuerna var “Video Call Recorder For Skype”. Detta val gjordes då 

programmet var väl kompatibelt med Skype och undersökarna hade använt programmet 

tidigare och därför hade kunskap om mjukvaran och dess användning. 

3.2.1.1.1. Intervjuguide 

Innan intervjun genomfördes sammanställdes en intervjuguide. Syftet med denna 

intervjuguide var för att skapa en översikt av de ämnen som skulle beröras under intervjun 

samt frågor som för undersökningen var vitala att ställa och dylikt (Jacobsen, 2002). Vid 

utformningen av intervjuguiden användes den teoretiska referensramen som bas och frågorna 

utvecklades inom kategorier liknande de rubriker som återfinns i teorikapitlet. Även den 

teoretiska konceptualiseringen användes vid utvecklingen av intervjuguiden och frågorna då 

denna hjälpte till att binda ihop frågorna och på ett sådant sätt att svaren kunde anses ge en 

bra helhetsbild. Vid frågor som kunde upplevas som mer känsliga användes intervjuguiden för 

att fastställa att de frågor som ställdes var så genomarbetade som möjligt för att undvika 

negativ påverkan på informanter (Ibid.). Detta resulterade i att vissa helt strukturerade frågor 

finns med i den implementerade intervjuguiden. Viktigt att påpeka är att de frågor som finns 

presenterade i intervjuguiden fungerade till viss del som en riktlinje då önskan var att en 

ostrukturerad karaktär skulle genomsyra intervjun för att få informanten att känna sig mindre 

utfrågad och för situationen att kännas mer som ett avslappnat samtal än en utfrågning. Samt 

att detta skulle leda till mer öppna svar och naturliga följdfrågor. Att sammanställa och 

använda sig utav en intervjuguide är något som rekommenderas av Jacobsen (2002) då det 

säkerställer att intervjuaren under intervjun kommer in och berör de ämnen som skall tas upp. 

 

Denna intervjuguide finns bifogad i uppsatsen.  

3.2.2. Process och kriterier för val av informanter 

För att undersökningen skulle besvara vald forskningsfråga sattes vissa kriterier för urval av 

undersökningens informanter upp. De deltagande informanterna var i åldrarna mellan 18 och 

67, de skall genomföra inköp av ekologiska dagligvaror på en vardaglig basis och vara bosatta 

i Västra Götalands län, Sverige. Informanterna skulle ha tillgång till Internet, Skype och en 

enhet, så som dator, platta eller mobiltelefon, med både audio- och videomöjligheter. De 

kriterier som användes grundandes i att intervjuerna skulle ge så värdefull fakta som möjligt 

(Denscombe, 2010).  

 

När informanterna skulle väljas skickades först en förfrågan ut i undersökarnas 

bekantskapskrets, främst yttre bekantskapskretsar som existerar genom gemensamma 

kontakter, om vilka individer om ansåg sig handla ekologiskt på en vardaglig basis och kunde 
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tänka sig att ställa upp i en undersökning. Efter detta utvärderades de individer som sagt att de 

handlat ekologiskt efter ålder och informantens kontakt med undersökarna. Informanterna 

delades först in i de fem åldersgrupperna, 18-27, 28-37, 38-47, 48-57 och 58-67. En intervju 

genomfördes inom varje åldersgrupp. Denna indelning gjordes för att få en jämn fördelning 

från det ursprungliga ålderspannet samt för att i analysen kunna se om det finns eventuella 

skillnader på hur individer i olika åldrar påverkas. Sedan valdes de med en nära kontakt med 

undersökarna bort då en sådan kontakt skulle kunna tänkas påverka och felrikta resultatet. Av 

kvarstående individer valdes informanter slumpmässigt och dessa tillfrågades om de var 

intresserade av att delta i undersökningen samt om de hade Internet uppkoppling och tillgång 

till Skype. Tackade informanter nej eller inte hade rätt utrustning för att genomföra intervjun 

valdes en annat slumpmässig informant i samma åldersspann ut. Detta genomfördes fram tills 

dess att en informant i varje åldersgrupp var vald.  

3.2.2.1. Informanter 

Vilka individer som intervjuas har stor inverkan på det resultat som samlas in och presenteras 

i uppsatsen vilket, enligt Jacobsen (2002), gör att undersökare bör läggas stor vikt vid valet av 

informanter vid en intervju. Sammanlagt genomfördes 5 djupgående intervjuer för uppsatsens 

ändamål. Informanterna valdes enligt fem åldersgrupper, 18-27, 28-37, 38-47, 48-57 och 58-

67 för att täcka in åldersspannet. Informanterna valdes i övrigt ut på grund av sin befintliga 

konsumtion av ekologiska varor, tillgång till Internet och Skype samt villighet att delta i en 

intervju. Sammanlagt var det 2 tillfrågade informanter som inte uppfyllde urvalskriterier, 

ingen informant som inte hade tillgång till Internet eller Skype och 5 informanter som tackade 

nej till att delta. Då uppsatsen fokuserar på boende i Västra Götalands Län var detta också det 

län där valda informanter var bosatta och folkbokförda.  

 

De informanter som användes i undersökningen var Sofia, 23 år, Malin, 32 år, Elisabeth, 47 

år, Magnus, 55 år och Bert, 61 år. Dessa individer valdes som informanter till uppsatsens 

insamling av primärdata då de dels uppfyllde de kriterier som sattes upp för val av 

informanter och även hade handlingsmönster, beteende och information som kunde bidra till 

att besvara uppsatsens forskningsfråga. Då de valda informanterna befinner sig i regelbundna 

vardagliga situationer där de tar beslut kring ekologiska produkter ansågs deras bidrag till 

studien som stort.  

 

 Sofia är en 23 år gammal, nyligen utexaminerad kvinna, inom ämnet företagsekonomi, 

och bosatt i Västra Götalands Län. Hon arbetar just nu som ekonomiassistent på ett 

kontor i Göteborgsområdet. För tillfället bor hon ensam i en hyreslägenhet i 

Uddevalla. 

 

 Malin som är 32 år bor tillsammans med sambo och ett barn i en villa utanför 

Göteborg, Västra Götaland. Hon arbetar som ekonom på ett nationellt och 

internationellt företag i centrala Göteborg.   

 

 Elisabeth som är 47 år gammal är bosatt i en villa utanför Göteborg i Västra Götalands 

län tillsammans med sin man och sina två barn. Hon jobbar som sektionschef på 

TeliaSonera och tycker mycket om båtar, hav och om vintern, skidor. 

 

 Magnus är 55 år gammal och bosatt i Göteborg Västra Götalands Län. Han arbetar 

som försäljare inom byggbranschen och har en försäljnings utbildning från en 

yrkeshögskola. Han nutida arbetsplats ligger även den i Göteborg. För tillfället bor han 

tillsammans med sin fru och hund i en hyresrätt då hans barn nyligen har flyttat ut.   
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 Bert är 61 år gammal och bosatt i Bokenäs, Västra Götalands Län. Han är nybliven 

förtidspensionär och arbetar inte men spenderar sin fritid med att hjälpa butiker och 

gårdar att bli mer ekologiska. Tidigare har han arbetat inom den kommunala sektorn. 

Han bor själv med sin fru i ett hus.  

 

3.2.3. Sekundärdata 

Sekundärdata är data insamlad av någon annan än undersökaren själv (Jacobson, 2002). 

(Ibid.) yrkar därför på att det är av största vikt att granska dessa källor och se till att de är 

tillförlitliga då det är av en annan sorts information än den som söks i undersökningen. Vid 

användandet av sekundärdata finns inte samma kontroll som vid användandet av primärdata 

och undersökaren måste därför vara medveten om att sådan existerande data har samlats in i 

ett annat syfte än undersökarens egna (Jacobsen, 2002). Även validiteten och reliabilitet i 

sådan existerande data skall ifrågasätta innan användning (Ibid.). 

Den sammanställda sekundärdata som presenteras i uppsatsen kommer främst från 

vetenskapliga artiklar, akademisk litteratur, elektroniska vetenskapliga artiklar, e-böcker och 

web-tidningar. Ytterligare data har använts men detta till ett minimum. Elektronisk data har 

till stor del hittats via Högkolan i Halmstads databas ”Summon” eller via Google Scholar, 

men även via enstaka hemsidor. Tryckt sekundärdata som använts och presenterats i 

uppsatsen kommer från böcker från Högskolan i Halmstads bibliotek, kurslitteratur från 

tidigare lästa kurser och från Auckland Central City Library.  

På grund av författarnas insikt i att vikten av att välja litteratur och data med omsorg behövs 

för att hitta tillförlitliga och aktuella källor för att öka trovärdigheten i uppsatsen gjordes alla 

val av litteratur med stor omsorg. Detta då det som eftersträvades var en uppsats med hög 

vetenskaplig höjd. 

3.3. Analys av Primärdata 

Efter intervjuerna gjordes en renskrivning av varje intervju där materialet transkriberades, och 

den insamlade data annoterades sedan genom en sammanfattning av varje enskild intervju. 

Detta i enlighet med metoder presenterade i Jacobsen (2002).  

 

Transkribering ger enligt Jacobsen (2002) en stor fördel när materialen skall analyseras och 

sammanställas. Därför ansågs detta vara en viktig del av tillvägagångssättet vid 

sammanställning av den insamlade empirin. Efter transkribering skrevs materialet ut i pappers 

form vilket förenklade sammanställnings- och analysprocessen ytterligare, och förminskade 

risken för att något skall glömmas bort (Ibid.). Transkriberad data låg sedan till grund för 

analysens första fas. Denna fas inkluderade, som föreslaget från Jacobsen (2002), att 

kommentera den utskrivna texten med egna ord för att få en större insikt och förståelse av 

utvunnen data. I denna uppsats användes en uppdelning av data som presenterats av Jacobsen 

(2002) vid analysen och sammanställning av insamlad primärdata. Dessa uppdelningar är 

enligt Jacobsen (2002): Beskrivning, där data som uppgiftslämnaren har lämnat om en 

händelse kategoriseras. Värdering, där data som uppgiftslämnaren har lämnat värderingar av 

en upplevd situation läggs in och även Förklaring, där förklarande data från när 

uppgiftslämnaren förklarat vissa situationer vägts in.  

 

Sedan gjordes en första teoretisk analys av insamlad data. Detta innebär att teoretiska begrepp 

försöktes fästas vid det som framställts i texten och relationer mellan data och teori 

undersöktes. Som sista steg sammanställdes insamlad data till annoterad data för att förenkla 
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vidare analys. För att ytterligare stärka uppsatsens trovärdighet skickades även annoterad data 

till informanterna för att fastställa att annoterad data överensstämde med den presenterade 

data de ansåg sig ha lämnat. Empirin sammanställdes även i tabellform, med grunder i teori, 

för att ytterligare förenkla analysen och underlätta att finna kopplingar mellan empiri och 

teori.  

 

I empirikapitlet har data kategoriserats efter olika ämnen som intervjuerna gemensamt 

berörde. Enligt Jacobsen (2002) görs detta för att se om det existerar ett samband mellan de 

enskilda datakällorna och de fenomen som de tar upp. Upplägget innebär att data delas upp i 

olika grupper och att dessa grupper behandlas som olika kategorier av data. När kategorierna 

till denna uppsats valdes grundades de i data då detta enligt Jacobsen (2002) är rätt 

tillvägagångssätt och även ett krav på kategoriseringen av data. (Ibid.) säger även att 

kategorisering av data måste uppfylla två krav, de måste vara relevanta när det gäller både 

andras sätt att uppfatta ett begrepp men även relevant när det gäller hur befintlig empiri och 

teori tidigare har behandlat eller behandlar ämnet. För att uppfylla dessa krav kontrollerades 

uppsatsen kategorier mot andra relevanta aktörer, annan empiri samt annan teori.  

 

Efter identifiering och fastställning av kategorier hänfördes insamlad primärdata till de olika 

kategorierna. I enlighet med Jacobsen (2002) hänfördes data antingen till en eller flera 

kategorier och avgränsades inte till endast en kategori då det ansågs att ett sådant 

tillvägagångssätt skulle minska värdet i analysen av data. Dessa kategorier var sedan det som 

låg till grund för konstruktionen av uppsatsens empirikapitel. Även citat användes i 

hänföringen av data för att tydliggöra och illustrera ytterligare (Denscombe, 2010). 

 

Analysen som sedan genomfördes var en så kallad inomfallsanalys och en mellanfallsanalys. 

Detta innebär att intervjuerna först ställdes enskilda mot teorin och sedan gemensamt mot 

teorin. Inomfallsanalysen innebar att genomföra en genomgång av insamlad sekundärdata, 

som är presenterad i teorikapitlet, och söka intressanta kopplingar mellan denna och empirin. 

Detta gjordes genom att sätta upp relevanta teman av teorin och eventuella kopplingar till 

empirin som en sorts mall. Denna mall användes senare vid genomföranden av enskilda 

analyser för de olika empiriska insamlingarna. Mellanfallsanalysen innebar sedan att dessa 

enskilda analyser för de enskilda intervjuerna sammanställdes till en gemensam analys för alla 

undersökningar. Denna analys presenteras senare i uppsatsen under rubriken 5. Analys. Det 

var sedan mellanfallsanalysen som låg till grund för uppsatsens slutsats. 

3.4. Validitet och Reliabilitet 
Enligt Jacobsen (2002) innebär validitet att empirin måste vara giltig och relevant medan 

reliabilitet innebär att undersökningen behöver generera tillförlitlig och trovärdig information. 

Validitet handlar enligt Bryman (2008) om undersökningen, om hur data samlas in och om 

måttet mäter data som undersöks på ett trovärdigt sätt. Mason (1996) menar att genom att 

ifrågasätta identifiering eller om undersökningen undersöker det som den sägs undersöka kan 

validitet inom det kvalitativa området skapas. För att skapa intern giltighet skall 

koncentrationen ligga på om beskrivningen av det fenomen som undersöks anses vara 

sanningsenligt (Jacobsen, 2002). Det närmaste sanningsenlig fakta en undersökning kan 

komma är att flera personer stödjer ens slutsatser (Ibid.). Jacobsen (2002) föreslår två åtgärder 

för att testa intern giltighet, att kontrollera undersökning och slutsatser mot andra 

undersökningar och att själva granska resultaten kritiskt. Genom att kontrollera de rön och 

slutsatser undersökningen genererat med undersökningens deltagare genom samtal, 

gruppmöten eller utskickad preliminär rapport, kan slutsatser valideras (Ibid.). För uppsatsen 

valdes det att, genom en utskickad preliminär rapport till alla deltagande informanter, 
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kontrollera våra slutsatser gentemot respondenterna även då det finns en medvetenhet om att 

detta tillvägagångssätt enligt Jacobsen (2002) inte är den att föredra. Genom denna 

preliminära rapport ombads respondenterna uppge om de kände igen sig i och godkände de 

slutsatser som gjorts som verklighet. Jacobsen (2002) menar att denna metod kräver 

informanterna att reagera aktivt men denna metod valdes trots detta på grund av 

omständigheter gällande tid, pengar och geografiskt område. 

 

Individuella verklighetsuppfattningar gör att slutsatser behöver valideras mot andra 

undersökningar (Jacobsen, 2002). Sakkunniga som genom andra undersökningar mött 

liknande resultat stärker validiteten enligt (Ibid.). På grund av att undersökarna inte hittat 

någon undersökning med en tillräckligt lik problemställning har denna validering varit svår att 

uppnå.  

 

Att kritiskt granska de enheter som undersökts och ifrågasätta om dessa verkligen förmedlat 

sann information är den andra åtgärden som föreslås av Jacobsen (2002) vid fastställning av 

intern validitet. I ett försök att nå de rätta källorna för problemformuleringen sattes kriteriet att 

alla informanter måste köpa ekologiska varor på vardaglig basis. Informanterna delades också 

upp i de åldergrupper som ansågs mest relevanta för frågeställningen vilket innebär att det 

saknas källor från tonåringar och individer äldre än 67 år. Jacobsen (2002) menar att källans 

förmåga att ge relevant information baseras på källans närhet till det fenomen som studeras. 

Förstahandskällor som refererar till egna upplevelser är att föredra enligt (ibid) vilket stämmer 

in med majoriteten av informationen från uppsatsens informanter. En minioritet av empirin är 

andrahandskällor där informanter uppgett händelser som berört andra. Eftersom ekologisk 

konsumtion inte anses vara ett tabubelagt ämne sågs ingen anledning till att informanterna 

skulle välja att inte tala sanning i intervjuerna. Enligt Jacobsen (2002) kan även kontexen när 

undersökare söker upplysningar framför sociala samspel vara ett hot mot giltigheten vilket det 

fanns en medvetenhet om. För att tillskriva giltighet till insamlad data följdes Jacobsens 

(2002) råd att jämföra oberoende källor mot varandra och insamlad data. 

   

Extern giltighet, validitet, ifrågasätter om undersökningar kan generaliseras (Jacobsen, 2002). 

(Ibid.) delar upp generalisering i två delar. Om det går att generalisera utifrån ett mindre antal 

undersökningsenheter till en teoretisk nivå som är giltig för ett större antal enheter eller om 

det går att generalisera ett fenomens frekvens (Jacobsen, 2002). Kvalitativa undersökningar 

har sällan som syfte att fastställa omfång och frekvens vilket gör andra formen av 

generalisering svår att få fram, första punkten att utveckla generella teorier är mer av en 

styrka för kvalitativa undersökningar (Ibid.).  Det lilla antalet enheter som undersöks, för att 

vid en kvalitativ undersökning kunna gå på djupet i sökning av data, ger en risk för att 

enheterna är sneda och ej representativa för populationen. Detta försvårar en generalisering 

enligt Jacobson (2002), men han menar trots detta att en generalisering inte är omöjligt men 

att detta måste argumenteras för och snarare kan ge en sannolik än en bevisad generalisering.   

Reliabilitet delas av LeCompte och Goetz (1982) in i extern och intern reliabilitet. Att 

återskapa de sociala omständigheter som kan spela in vid kvalitativa undersökningar är näst 

intill omöjligt (Ibid.). För att nå en bra reliabilitet behöver den som åtar sig replikera 

undersökningen vid ett senare tillfälle anta en så lik social roll som original författaren som 

möjligt, menar LeCompte och Goetz (1982). Jacobsen (2002) menar att hög reliabilitet 

betyder att undersökningen väcker tillit. En undersökning stärks om reliabiliteten betraktas 

som hög, detta sker om en identisk undersökning når överrenstämmande resultat vid ett annat 

tillfälle eller vid nya försök (Ibid.). 
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För att testa om resultaten är tillförlitliga måste undersökare, enligt Jacobsen (2002), 

reflektera över hur undersökningen och dess metod kan påverka resultatet. Då denna 

undersökning baseras på kvalitativa intervjuer är intervjuareffekten något som bör tas i åtanke 

(Ibid.). Detta innebär att hur intervjuaren beter sig under intervjun kan påverka resultaten 

(Jacobsen, 2002). I ett försökt att inte stressa informanter eller framstå som oengagerade var 

målet att förmedla en intresserad men lugn karaktär för intervjun. Angående kontexteffekten 

som berör sammanhanget för insamling av information söktes ett naturligt sammanhang då en 

intervju över mediet Skype tillåter informanten att delta i intervjun på en plats och tidpunkt 

som de själva väljer. En nackdel med naturlig kontext är dock att störande inslag som 

ringande telefoner, familj och kollegor kan förekomma (Jacobsen, 2002).  Otillfredsställande 

registrering av data är också en aspekt som enligt (Ibid.) kan påverka underökningens 

trovärdighet. För att eftersträva så hög trovärdighet som möjligt valdes därför att spela in en 

ljudbaserad inspelning under intervjuerna och noga transkribera all data.  

3.5. Källkritik 
Källorna i denna uppsats kommer främst från vetenskapliga artiklar, akademisk litteratur, 

elektroniska vetenskapliga artiklar, e-böcker och web-tidningar. Varje källa har granskats 

kritiskt för att ge tillförlitliga källor. Till grund för detta ligger vetskapen om att sekundärdata 

samlats in i syften som inte är överensstämmande med syftet för denna uppsats. Även annan 

data har använts i form av hemsidor för att få uppdaterad fakta. Dess härkomst och 

upphovsansvarig har granskats noga och källorna har används till ett minimum. Elektronisk 

data har till stor del hittats via Högkolan i Halmstads databas ”Summon” eller via Google 

Scholar, vilket stärker reliabilitet i presenterad data då detta är pålitliga källbaser men även 

via enstaka hemsidor, reliabiliteten i data har då kontrollerats extra noggrant. All 

sekundärdata har blivit granskad och vald data har ansetts hålla måttet i termer av både 

validitet och reliabilitet i överensstämmande med Jacobsen (2002).  

 

Det finns även en medvetenhet om att flertalet av de källor som används i uppsatsen är 

engelskspråkiga och då detta inte är författarnas modersmål kan missuppfattningar uppstå. 

Men då författarna är flytande i tal, skrift och läsförståelse i engelska på grund av tillfälliga 

bosättningar utomlands och omfattande studier i det engelska språket anses ändå tolkningen 

av de engelska källorna som tillförlitlig och trovärdig. 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras insamlad primärdata som empiri. Detta material baseras på de 

intervjuer som genomfördes för uppsatsens räkning. Relevant material från intervjuer har 

sammanfattats genom sammanskrivningar och citat för att ge en tydlig överblick av det 

insamlade empiriska materialet som helt och hållet kommer från informanters uttalanden. 

Alla informanter gav sitt medgivande till att medverka i uppsatsen.  

4.1. Ekologisk konsumtion 
För att få en klarare bild av informanternas ekologiska vanor undersöktes deras ekologiska 

konsumtion och tillhöranden områden som innebörd, vanor, betydelse och orsaker. Detta för 

att kunna skapa en klarare bild av bakomliggande orsaker under analysen. Detta kommer 

följande kommer presenteras sammanfattat under respektive informant.  

4.1.1. Sofia, 23 

Sofia är en 23 årig kvinna som för tillfället bor i Västra Götalands län. Hon är bosatt i en 

större stad där det finns gott om ekologiska alternativ. Hon är nyligen utexaminerad och har 

en relativt stabil ekonomi enligt henne själv. Det högre priset på ekologiska varor har inte en 

stor inverkan på hennes ekologiska köpvanor även om det vid tillfällen kan “svida” att lägga 

de extra pengarna som hon istället hade kunnat spara till något annat.  Vid köp av icke-

ekologiska produkter värderar informanten priset före kvalité, men vid ekologiska produkter 

sätts kvalité framför pris i värdering. Sofias syn på ekologiska varor handlar mycket om en 

renare och mer bevarad miljö samt att djur behandlas bättre och mer rättvist. För henne 

handlar ekologi om att värna om jordens kretslopp. Hon ser det även som ett sätt att hålla sin 

egen kropp ren, inte bara genom att äta ekologiska produkter utan att även genom att använda 

ekologiska hudvårdsprodukter och annat som kommer i en direkt kontakt med kroppen.  

 

“För mig är det ett sätt att vårda både kropp och miljö. Miljön behandlas bättre 

genom att naturen får renare vatten och renare jord, och djuren behandlas bättre 

genom rättvisa levnadsförhållanden och i slutändan kommer ju detta tillbaka till oss 

människor genom att det vi äter blir renare så på så sätt vårdar vi även våra egna 

kroppar.” 

Sofia, informant 

 

För Sofia är ekologiska produkter ett sätt att föra människor samman med hjälp av ett delat 

intresse som kan ligga till grund för flertalet diskussioner.  

 

Informanten har en klar bild av vilka varor som finns med ekologiska alternativ och säger 

menar att alla varor finns med ekologiska alternativ om konsumenten letar tillräckligt noga. 

Sofia uttrycker ett starkt intresse för ämnet och är påläst om alternativ, samt vart dessa går att 

hitta och har en bra insikt i varför hon gör ekologiska inköp. Hon säger att för vissa varor 

krävs det större engagemang för att hitta dem då individen måste söka upp dem utanför 

vanliga mataffärer så som Coop och ICA Maxi.  

 

“Jag är själv väldigt intresserad av ämnet och söker ofta upp produkter 

utanför det utbud som finns i de vanligaste matbutikerna så som Maxi eller 

Coop. Egentligen finns alla produkter ekologiska om man kollar tillräckligt 

noga och på rätt ställen, dock kan det kräva att man är medveten om det och 

lagt lite tanke bakom det.” 

Sofia, informant 
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Sofia försöker att köpa alla sina varor ekologiska och handlar därför ekologiskt varje gång 

som hon är i matbutiken. De produkter som prioriteras högst att köpa ekologiska är kött, fågel 

och fisk då det där inte bara handlar om miljö utan även om djuren och deras levnadsvillkor. 

Samt att det som djuren äter måste vara odlat och framställt på rätt sätt vilket leder till att 

informanten anser sig få i sig mindre “skit” och gifter. Sofia prioriterar även att köpa 

ekologiskt när det kommer till frukt och grön av olika anledningar, dels miljö men även en 

human fördel då ekologisk tillverkning leder till minskad besprutning som i sin tur leder till 

minskad hantering av gifter för arbetare. På frågan varför informanten handlade ekologiskt 

angav Sofia huvudanledningarna till att hon genomför ekologiska köp är främst på grund av 

hälsas skull och även för miljöns skull.   

 

“Det finns det två huvudfaktorer som gör att jag handlar ekologiskt, dels för min egen 

hälsas skull och sedan för miljöns skull. För min hälsas skull gör jag det för att slippa 

all skit som annars skulle ha funnits i min mat, vi får i oss så mycket gifter dagligen 

och kroppen behöver inte mer. Personligen vet jag att min kropp fungerar bättre när 

den får rena material som den lättare kan hantera. För miljön är det att ekologiska 

varor måste leva upp lite till miljökrav och dessa miljökrav gör att vi kan spara in på 

miljön med även få andra människor att få det bättre och att få djuren att ha det 

bättre.” 

Sofia, informant 

 

För informanten började det ekologiska köpbeteendet som hon har i dag under hennes första 

år på högskolan. Där började Sofia umgås med en klasskamrat av det kvinnliga könet som 

enbart handlade ekologiskt vilket i sin tur smittade av sig. Idag är att handla ekologiskt en 

vana för informanten och det känns mer onaturligt att inte handla ekologiskt än vad det känns 

att göra det. Enligt Sofia har hennes syn på ekologiska varor förändras sedan hon först började 

handla då det idag sker helt naturligt och hon har god insikt i vilka anledningar som ligger 

bakom hennes val, bland annat information från rapporter och dokumentärer och så vidare.  

 

Sofia handlar ibland tillsammans med någon från sin omgivning, både vänner och familj. 

Detta sker när familjen är på besök eller när hon besöker dem samt inför eventuella 

gemensamma middagar med vänner. Det kan även inträffa att informanten handlar 

tillsammans med en vän efter jobb, social händelse eller träning där de har sällskapat hem.  

 

“Ja men det händer allt, både med mina föräldrar när de är på besök eller jag är 

hemma och även med vänner när man skall laga någon middag på helgerna eller så.“ 

Sofia, informant 

 

Då hon handlar mycket ekologiskt till vardags ser hon vid dessa gemensamma köptillfällen 

ingen förändring i sitt eget köpbeteende men det händer att hon observerar en förändring i 

andras. Till exempel att vissa vänner köper mer ekologiskt när hon är med och de sällskapar 

genom affären efter att de till exempel bett om tips och så vidare. Hon kan även se en 

förändring inköp för gemensamma middagar då vänner som annars inte äter ekologiskt till 

vardags köper ekologiskt med resten av kompisgänget då det är den mat som de flesta av dem 

efterfrågar.  

4.1.2. Malin, 32 

Malin är 32 år och bosatt i Västra Götaland och uppger att hon genomför ekologiska köp 

några gånger i veckan och därigenom mer eller mindre varje gång mat och livmedel 

inhandlas. Priset är någon som hon begrundar vid inköp, ibland blir det att hon väljer det 
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billigare oekologiska alternativet men oftast så försöker hon handla ekologiskt och då hon 

anser att priset har förändrats sista åren och skillnaden mellan ekologiska och icke ekologiska 

produkter har minskat och Malin ser därför inte priset som något som hindrar henne från att 

handla mer eller mindre majoriteten av sina livsmedel ekologiskt. Skulle större inköp göras 

har priset ännu mer inverkan men då väljer hon framför allt att till viss del köpa ekologiskt då 

hon försöker behålla en ekologisk aspekt vid till exempel gemensamma middagar eller 

gäster.    

 

Ekologiska varor innebär för Malin framför allt att produkterna är odlade utan kemiska 

tillsatser och gifter och att de är framtagna med respekt för naturen och miljön. Vid inköp av 

livsmedel är det framför allt den nyss nämnda miljöaspekten som dominerar men angående 

andra produkter så som skönhetsprodukter innebär ekologiskt främst för informanten att 

produkterna är framställda utan gifter och tillsatser. Vilka produktkategorier som finns med 

ekologiska alternativ sammanfattar Malin som de flesta produktgrupper med exempel som 

livsmedel, skönhetsprodukter och kläder. Hon anser att hon bara behöver leta lite extra för att 

hitta ekologiska alternativ inom vissa produktgrupper men säger att vid köp av livsmedel 

nöjer hon sig oftast med att förpackningar visar ekologisk märkning. Detta trots att billiga 

budgetmärkens ekologiska märkningar kan göra henne lite misstänksam på hur ekologiska de 

egentligen är då priset endast skiljer lite jämfört med icke ekologiska produkter. 

 

Malin uppger att hon handlar ekologiskt nästan varje gång mat inhandlas men även att vissa 

produkter är viktigare att köpa ekologiska varje gång än andra och att andra produkter köps 

ekologiskt ibland men inte varje gång. De produktgrupper som nästan uteslutande köps in 

ekologiskt är mejeriprodukter, grönsaker och kött. Kalv och lammkött köper Malin in direkt 

från en lokal bonde en gång per år i kvantitet så de klarar sig resten av året. De anledningar 

som ligger bakom hennes ekologiska konsumtion anges vara både miljöaspekten, hennes egen 

hälsa och hennes ettåriga sons hälsa då hon inte vill att han ska få i sig onödiga gifter och 

besprutningsmedel. Hon ser också sin ekologiska konsumtion som ett ställningstagande och 

menar att ekologisk konsumtion förhoppningsvis resulterar i fler ekologiska alternativ och 

färre sämre och icke ekologiska varor. Ännu en andledning som anges är smaken och ett 

intresse för matlagning som får Malin att efterfråga varor som smakar bättre. De 

produktgrupper som framför allt smakar bättre ekologiska är enligt Malin grönsaker som till 

exempel morötter.  Att handla ekologiskt ger utöver alla de anledningar som leder upp till 

köpet även en bra och tillfredsställande känsla efteråt enligt informanten. Malin berättar också 

att vid de tillfällen som hon på grund av priset väljer att för den gången inte köpa ekologiskt 

kan hon ångra sig efteråt. 

 

”Om man känner att - nej idag har vi inte råd att köpa ekologiska ägg, det får bli 

vanliga – kan det kännas lite dumt efteråt och att jag borde köpt ekologiskt, det känns 

ju alltid bättre i magen!” 

                                                                                                       Malin, informant 

 

Malin uppger att hon alltid har brytt sig om miljön även om hennes ekologiska konsumtion 

kanske såg annorlunda ut under studenttiden, då det både var dyrare med ekologiska varor och 

fanns färre alternativ. Utöver det egna intresset för miljö och matlagning tror hon att media 

och fler ekologiska alternativ ligger till grund för hennes ökande konsumtion av ekologiska 

varor, även hennes graviditet och ansvar för sin sons hälsa har ökat dessa krav på ekologiska 

livsmedel. Samt, en svag men existerande inverkan från vänner.  
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4.1.3. Elisabeth, 47 

Elisabeth är 47 år, bosatt i Västra Götalands Län, och handlar ekologiskt varje gång hon 

handlar mat. 

 

“Jag försöker handla ekologiskt i så stort utsträckning som möjligt, men det kan vara 

ibland att antingen är det slut och ibland så kan det vara väldigt små, t.ex. citroner 

kan vara väldigt små emellanåt. Någon gång kan det nog också vara så att när man 

går till det ekologiska kan det se väldigt tråkigt ut. Det kan vara lite synd, att det har 

legat länge då det inte har gått åt i den takten som man hoppats i affären. Så man får 

hoppas att det blir fler som handlar ekologiskt! Så att det blir bättre utbud på det, nä 

men annars så försöker jag alltid, oavsett om det är middagsgäster eller själva, tänka 

på att det skall vara ekologiskt.”   

Elisabeth, informant 

 

Ekonomi påverkar sällan dessa inköp då ekologiska livsmedel är något som prioriteras i 

Elisabeths familj.  

 

”Oftast är det ju ekologiskt dyrare men vi tycker nog att vi vill prioritera så och 

känner att det är en viktig del av vår vardag. Framför allt för hälsa och miljö, och när 

hälsan kanske ändå väger tyngst så blir ju kanske ändå miljön en viktig del.”   

Elisabeth, informant 

 

Elisabeth berättar att hon alltid försöker handla ekologiskt även om det ekologiska alternativet 

kan vara upp till tre gånger så dyrt. Hon anser att hon och hennes man har förmånen att kunna 

handla ekologiskt. De väljer därför att prioritera ekologiska råvaror. Hade de haft det svårare 

med ekonomin hade ekologiska varor troligtvis valts bort de gånger priset skiljer för mycket.  

 

För Elisabeth innebär ekologiska produkter att varorna är bättre producerade, att 

tillverkningen värnar om miljön och att de innehåller färre gifter och 

besprutningsmedel. Även smaken är något som informanten tycker positivt skiljer ekologiska 

produkter åt från andra produkter.  Elisabeth är medveten om de flesta produktgrupper som 

finns tillgängliga med ekologiska alternativ så som frukt och grönsaker, kött och kyckling, 

mejeriprodukter och även skönhetsprodukter. 

 

“När vi köper fisk så köper vi den oftast färsk och inte förpackad då har jag nog inte 

tänkt på att ställa frågan om det är ekologiskt men om man köper kött så är den ju 

oftast förpackad och då står det ju oftast på om det är ekologiskt eller inte.”   

Elisabeth, informant 

 

Något som Elisabeth saknar eller anser svårare att hitta är ekologiska laktosfria produkter då 

ena dottern blivit laktosintolerant, men så fort ekologiska alternativ finns tillgängliga är detta 

något som informanten kommer välja att köpa. Ett undantag i Elisabeths ekologiska 

konsumtion är dock sminkprodukter då allergitestat väger tyngre vid inköp än om det skulle 

finnas ekologiska alternativ.  

 

Största anledningen till att informanten genomför ekologiska inköp sägs vara familjens hälsa, 

att få i sig bra och nyttig mat och även den mer positiva smakupplevelsen. Att dessa val även 

hjälper miljön och naturen är en positiv bieffekt. Elisabeth menar att även om hälsan väger 

tyngst så blir är miljöaspekten en viktig del. Även om ekologiska produkter föredras menar 

Elisabeth att om de ekologiska alternativen inte finns lättillgängligt kan detta påverka hennes 
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konsumtion. Detta då tidsaspekten kommer in som påverkade faktor och hon känner att hon 

inte kan lägga speciellt mycket tid på att leta runt efter alternativ utan istället tag något annat. 

Hon berättar att hon då antingen avstår produkten söker upp andra alternativ. Som exempel 

berättar hon att om skulle hon köpa ekologiska fläskkotletter och de är slut kan hon istället 

ändra matplaneringen och köpa ekologisk kyckling eller nötfärs. 

  

Elisabeth berättar att hon tror sig ha köpt ekologiska bananer så länge det har funnits, detta 

beteende kom från hennes mamma som alltid var väldigt noga med att de skulle köpa bananer 

som var ekologiska då icke ekologiska bananer var fulla med gifter enligt diskussioner i 

media. Informanten delger att hennes ekologiska beteende började med att hon handlade frukt 

och grönt ekologiskt och att det sedan spridit sig till andra produktgrupper. Detta var början 

på hennes ekologiska konsumtion och gör att hon har handlat vissa produkter ekologiskt 

sedan 10-15 år tillbaka. Hon uppger även att den största medvetenheten har kommit på senare 

år då ekologiskt och närodlat diskuterats mer i media och utbudet av ekologiska produkter har 

ökat. För Elisabeth är det också viktigt att veta att de djur hon äter har levt ett bra liv och 

fraktats bra då hon annars kan få dåligt samvete. Detta är något som hon varit medveten om i 

ganska många år men som också blev viktigare för henne när ämnet började tas upp allt mer i 

media. 

 

Att handla ekologiskt tycker Elisabeth känns extra kul när hon hittar nya ekologiska produkter 

och även om hon inte känner någon direkt stolthet gentemot andra så är ekologiskt alltid ett 

medvetet val som känns bra. Familjens hälsa och miljön betyder mer än om någon annan 

uppmärksammar det ekologiska valet. Ekologisk märkning är något hon uppskattar och 

känner förtroende för då det underlättar att enkelt se vad som är det bättre och ekologiska 

valet. Elisabeth handlar oftast själv men inför gemensamma middagar eller helgen kan hon ha 

sällskap av vänner som skall delta i middagsbjudningen eller sin familj.  

4.1.4. Magnus, 55 

Magnus är en 55 årig man, bosatt i Västra Götalands län och som handlar ekologiska varor på 

en vardaglig basis. Han har en stabil ekonomi och känner enligt honom själv att han har 

pengar nog att kunna lägga några kronor extra på att köpa ekologsikt. Dock spelar priset 

fortfarande roll och är det flertalet varor som skall inhandlas, alternativ att mellanskillnaden 

blir för hög, undersöker han andra alternativ. Vid köp av icke-ekologiska varor värderar han 

kvalité och den egna vanan innan han tittar på pris och nämner exempel där han väljer varor 

utifrån vana utan att ens kolla på priset. Hans insikt i vad ekologiska varor innebär är inte till 

100 % korrekt då han förutom en positiv miljöinverkan tror att ekologiska köp även leder till 

bättre arbetsvillkor för arbetare på till exempel bananodlingar och att han genom att köpa 

ekologiska varor hjälper till med en “utjämning” så att de som har lite mindre får lite mer. 

Detta exemplifieras i citatet från intervjun nedan. 

 

“Ekologiska produkter för mig antar jag är saker som tillverkas på ett mer 

miljövänligt sätt, där jag i alla fall får känslan av att bönder och till exempel arbetare 

som plockar bananer får bättre arbetsvillkor och lön.” 

Magnus, informant 

 

I övrigt har en bild av att ekologiska varor hjälper miljön och minskar besprutning, vilket 

enligt Magnus är positivt för både miljön och arbetare, samt även boende runt 

odlingsområden.  
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Informanten har en rätt så klar bild om vilka varor som finns med ekologiska alternativ och 

lyfter särskilt fram kött-, fisk-, frukt-, mejeri- och grönsaksprodukter, samt te och kaffe. Själv 

köper han oftast fisk, kött, te och ibland grönsaker vid inköp av ekologiska varor. Grönsaker 

beror ofta på vilket alternativ som ser fräschast ut, vanliga eller ekologiska. Magnus säger 

själv att han genomför ekologiska inköp varje gång han handlar, men om vissa varor inte 

skulle finnas som ekologiska skulle detta inte påverka honom avsevärt utan han skulle då utan 

större problem välja icke-ekologiska varor. Att hitta ekologiska varor är inget som 

informanten skulle lägga extra tid eller energi på att söka upp utan han handlar mer 

ekologiska produkter när tillfälle ges. Magnus tillägger att val av produkter påverkas av vem 

som skall äta maten. Detta är även överensstämmande med Magnus reflektion över priset på 

varans påverkan. Informanten säger att han vid intervjutillfället känner att han har råd att 

lägga pengar på ekologiska varor för och att det annars inte hade varit lika prioriterat.  

 

“Ja det är väl klart att det har en inverkan, helt klart. Men som jag känner så har jag 

pengar att lägga, så några kronor hit eller dit kanske inte spelar jätte stor roll, men 

blir det för stora skillnader så börjar man kanske tänka till lite extra i alla fall och 

kanske kolla andra alternativ.” 

Magnus, informant 

 

På frågan varför informanten utförde ekologiska inköp angav han anledningen att han ibland 

kunde tycka att ekologiska varor kunde kännas fräschare och att det var snällt mot miljön. 

Ytterligare anledning fanns gällande olika produktgrupper. Fisk köptes på grund av miljö, 

smak och fräschhet, då informanten är från ett kustsamhälle lyfte han fram vikten av att 

skydda våra hav. Magnus lyfte även fram att han köper ekologiskt kött då detta känns snällare 

mot djuren.  

 

Informanten har först på senare tid börjat handla ekologiskt, varav en anledning är hans 

nyligen stabiliserad ekonomi. Ytterligare påpekade anledningar är flera alternativ på 

markanden, mer fakta i media och direkt påverkan från sin dotter. Att handla ekologiskt är 

idag mer av en vana än vad det skulle vara att inte handla ekologiskt och är därför lättare att 

hålla. Enligt informanten själv har hans syn på ekologiska varor förändras sen dess att han 

började handla dem då han idag känner sig mer påläst och har bättre insikt i vad som finns 

och dess betydelse.  

 

Enligt Magnus är det inte vanligt att han handlar tillsammans med någon i sin omgivning 

förutom sin fru eller sina barn, samt någon enstaka gång vid gemensamma semestrar eller 

evenemang. Han har god insikt i hur hans dotter handlar och vet att hon till största del 

försöker att handla alla inköp ekologiskt. Informanten delger även att hans son delvis handlar 

ekologiskt, men enbart om han får ekonomisk hjälp av sina föräldrar för de ökade 

kostnaderna. Han har dock inte någon insikt i eller åsikt om hur hans vänner och bekanta 

handlar när det kommer till ekologiska varor.  

4.1.5. Bert, 61 

Bert är 61 år och kommer från Västra Götalands Län. Ekologiska produkter innebär för Bert, 

som är mycket intresserad av miljön, att han värnar om natur, djur och även människor och att 

han nyttjar naturresurser på ett hållbart och långsiktigt sätt. Detta genom att inte använda 

bekämpningsmedel och genom att bry sig om hela ekosystemet. 

 

“Ekologiska produkter är för mig något som värnar om naturen och djur, och även 

människor. Det är ett sätt att vara snällare mot omvärlden på. Jag har för mig att 
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definitionen av det är något med nyttja naturresurser på ett hållbart och långsiktigt 

sätt. Det innebär att man inte använde bekämpningsmedel, inte skickar ut något i 

naturen som kan skada naturen och att man ser till att djur som finns inom en 

produktionskedja tas bra om hand. För mig innebär det att man bryr sig om hela 

ekosystemet och har en förståelse för att allt som vi skickar ut i naturen på något sätt 

kommer att komma tillbaka, att man helt enkelt förstår och vill värna om kretsloppet 

som finns i naturen.” 

Bert, informant 

 

Bert anger att han länge varit medveten om miljön och vad människor gör med den. Han 

menar att ekologisk konsumtion inte är det enda som behöver göras för naturen och föregår 

med gott exempel genom att själv köra hybridbil, använda naturlig värme/el, källsortera, spara 

vatten och kompostera. Bert berättar även att han på fritiden åker runt och hjälper gårdar och 

producenter att bli mer ekologiska och jobbar för att få butiker och kedjor att ta in ett större 

utbud av ekologiska produkter då ett ökat utbud och tillgänglighet kan öka den positiva 

trenden gällande ekologiska varor som enligt informanten finns idag. Detta arbete handlar för 

Bert framför allt om att sprida information och visa alternativ och siffror till de butiker han 

jobbar med.  

 

“Om vi ändå talar om ekologiskt kan jag ju nämna att jag dels på min fritid åker runt 

och hjälper gårdar att bli ekologiska eller att i alla fall testa om det är möjligt för 

dem. Och sen tycker jag att människor skall ha tillgång till ekologiska varor, jag 

jobbar därför också ibland med att få butiker och kedjor att ta in mer ekologiska 

produkter, och på så sätt öka utbudet och på så sätt kunna öka på den annars positiva 

trenden som faktiskt går att se gällande ekologiska varor idag.”  

    Bert, informant 

 

Intresset för miljön resulterar i bra kunskap om vilka produkter som finns med ekologiska 

alternativ. Bert nämner exempel som kött, fisk, fågel, grönsaker, frukt, mejeriprodukter, kaffe 

och te, men menar också att i stort sett alla varor som innehåller något odlat finns i en 

ekologisk variant. Dock anser Bert det vara viktigt att de ekologiska alternativen finns lätt 

åtkomliga och erkänner att inte ens han själv söker upp ekologiska alternativ av alla produkter 

och alltså att tillgängligheten inverkan på honom.  

 

Priset är däremot en aspekt som inte påverkar Berts ekologiska konsumtion mer än vid val 

mellan två ekologiska produkter. Han är medveten om prisskillnaden mellan ekologiska och 

icke ekologiska produkter men menar att det inte är något som han kan göra åt om han vill 

behålla den insikt han kommit till i livet. Eftersom den ekologiska konsumtionen har blivit en 

vana är dessa kostnader redan in budgeterade i ekonomin och känns därför inte lika mycket i 

plånboken. Att Bert dessutom tror att resultatet i slutändan kommer värt det gör att pengarna 

inte heller känns som en uppoffring.  

 

“Väljer jag mellan två ekologiska varor är klart, då väljer jag alltid de billigare, men 

jag brukar inte tänka på priset i övrigt. Jag vet att ekologsikt kostar mer än vanlig mat 

och det är inget som jag kan göra åt det om jag vill behålla den insikt som jag har 

kommit till i livet.” 

Bert, informant 

 

Då både Bert och hans fru föredrar ekologiska varor inhandlas dessa varor i stort sett varje 

gång de handlar. Tillsammans ser de ekologisk konsumtion som en investering i sig själva, 
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miljön och framtiden. Det blir därför mestadels samma produkter som köps in ekologiskt. 

Detta då Bert oftast handlar i samma butik med samma utbud och på grund av vana, men det 

finns tillfällen då han handlar mer eller nya produkter ekologiskt. Detta är om han kommer 

över något som han behöver och vid detta tillfälle hittar som ekologiskt alternativ, men 

eftersom ekologiska alternativ är en naturlig del av vardagen finns det inte så mycket att köpa 

till eller köpa mer av.  

 

Den största anledningen till att Bert köper ekologiskt uppger han vara naturen och framtiden 

då han alltid värnat om miljön och själv kommer från ett litet område han vill bevara för 

framtiden och efterlevande att det är bra för hälsan ses som en bieffekt.  

 

“Anledningen till att jag började handla ekologiskt ligger nog grundad i att jag alltid 

har värnat om miljön och att jag själv kommer från ett litet ställe som jag själv känner 

att jag vill bevara för framtiden. Men att jag började handla ekologsikt har nog 

mycket med att göra att informationen om det kom ut, det började bildas ett utbud tack 

vare att KRAV bildades och även att miljöparitet startates där i lite samma veva.” 

Bert, informant 

 

Även om miljön är den största anledningen till Berts ekologiska initiativ ser han också de 

positiva effekterna för kropp och själ. Att ekologiska produkter är bättre för kroppen och att 

han gör något som är bra för andra än en själv anser han borde skänka lite sinnesfrid och då 

även vara bra för själen.  Bert började köpa ekologiskt framför allt när mer information om 

det kom ut, utbud skapades tack genom organisationer som KRAV och miljöpartier 

inspirerade hans tankar om miljön och därigenom insikten att vi måste skapa bättre villkor för 

djur, natur och miljö. Eftersom ekologiska produkter knapps fanns under hans föräldrars tid 

anser Bert det framför allt var informationsflödet och rapporter från organisationer som ligger 

till grund för hans början att köpa ekologiska varor. Grundtankarna fanns men det behövdes 

ett sätt att få utöva dem på. 

4.2. Social påverkan 
För att gå på djupet och få insikt i om informanter upplevt social påverkan, på vilket sätt de 

upplevde det, hur det formade dem och hur det kändes, samt övriga motiv, delades övrig 

insamlad empiri in enligt följande kategorier. Inflytande - finns det ett inflytande över 

individen i nuläget, och vem hade/har inflytande över personen, Påverkan - hur påverkades 

informanterna av detta, Känslotillstånd - hur fick det informanterna att känna, Tillfällen – 

under vilka tillfällen upplevde sig informanterna tillgängliga för denna påverkan, och Övriga 

motiv - övriga faktorer som tenderar att ha influenserat informanter.  

4.2.1. Inflytande 

Enligt Sofia finns det en grundläggande faktor som från början formande hennes ekologiska 

konsumtionsmönster och som fick henne att börja göra mer och mer ekologiska inköp. Detta 

var en väninna som hon mötte på högskolan. Denna väninna handlade själv allt ekologiskt och 

när de två handlade gemensamt styrde alltid väninnan inköpen åt det ekologiska hållet genom 

kommentarer som “köper vi inte ekologiskt så äter inte jag”. Enligt informanten grundades 

även väninnans möjlighet att få inflytande över henne i att väninnan var påläst och hade 

många källor att förstärka sina åsikter och diskussioner med. Detta dagliga inflytande finns 

dock inte kvar i dagsläget med Sofia upplever ändå att det var den inverkan som har format 

hennes beteende i dag.  
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“Jag började handla ekologiskt på högskolan ungefär, det var där någon gång under 

mitt första år när jag började hänga mer med en tjejkompis som enbart handlade och 

försökte att endast äta ekologiskt eller organiskt. Det smittade väl av sig lite grann, 

hon snackade mycket om det, lagade middagar, visade filmer, klipp, visa recept och 

massa sådant.” 

Sofia, informant 

 

Malin uppger att hon inte känner av ett direkt eller dagligt inflytande och inte heller har känt 

av inflytande från någon specifik person, däremot nämner hon hur miljömedvetna vänner gör 

ekologisk konsumtion till ett återkommande samtalsämne. Detta delade intresse inom 

vänskapskretsen upplyser, precis som media och reklam, om ämnet vilket ger insikt om hur 

viktigt ämnet faktiskt är. Malin uppger även att hon reagerade på inflytande från media när 

hon skulle baka en dag och följde ett recept där ingredienserna beskrevs som ekologiska ägg.  

 

“Jag skulle baka häromdagen och då stod det i receptet att det skulle vara ekologiska 

ägg, och då köper man ju ekologiska ägg. Det hade man kanske inte gjort annars.  Nej 

men sen blir man väl påverkad av allt runt omkring men jag kan inte säga att det är 

någon speciell person som skulle ha påverkat mig så.”  

Malin, informant. 

 

Trots att det för Elisabeth inte förekommer något dagligt inflytande vid ekologiska inköp, då 

hon oftast handlar själv, var detta något som förekom i början av hennes ekologiska 

konsumtion. Hon berättar om hur hennes mamma alltid var väldigt noga med att bananerna 

skulle vara ekologiska då de icke ekologiska bananerna var fulla med gifter. Elisabeth 

upplever att resten av familj och släkt också är inne på samma spår gällande ekologiska varor 

och ger som exempel när svägerskan bjöd på en ekologisk middag. Bland vänner tycker 

informanten att individer verkar intresserade av ekologiska produkter men att ekologisk 

konsumtion inte är ett vanligt förekommande och diskuterat ämne i någon av hennes sociala 

grupper. Om diskussionen runt ekologiska varor förekommer brukar ämnet mest röra hur 

ekologiska varor ibland kan smaka bättre och även lukta bättre. Som exempel berättar 

Elisabeth om hur hennes kollega hade köpt ekologisk nötfärs och stekte den parallellt med 

vanligt nötfärs som hon hade kvar och kollegan upplevde stor skillnad på doften från maten. 

Media är också något som nämns under intervjun och Elisabeth beskriver inflytandet media 

hade när de började köpa ekologiska bananer och hur diskussionen kring ekologiskt och 

närproducerat ökat i media senaste åren. Andra som kan ha indirekt inflytande är Elisabeths 

barn då hon berättar att det blev viktigare för henne att äta ekologiskt och bra när hon fick 

barn. Även vänner vid gemensamma middagar går att se som ett inflytande men eftersom 

Elisabeth själv förespråkar ekologiska varor så är detta inget som är tydligt förekommande.  

 

För Magnus finns det inget dagligt inflytande som utsätter honom för påtryckningar när han 

gör sina ekologiska val men det fanns däremot ett inflytande när han startad denna vana. 

Enligt Magnus var det hans dotters nyvunna intresse som från början tvingade honom att 

börja intressera sig för ekologiska inköp. Informanten menar att hans dotter vid det tillfället 

var påläst och hade källor som stärkte hennes argument, samt att hon var hans dotter och han 

ville göra henne nöjd som anledningar till hur dottern kunde ha sådan inverkan. Även dotterns 

engagemang och deltagande i inköp och handling situationer för att se till att rätt produkter 

köptes ser Magnus som en påverkande faktor. Detta var de främsta anledningarna till varför 

hon lyckades så bra med att påverka honom till en mer ekologisk handling. Det är även dotter 

som enligt Magnus kan påverka vilka varor eller till vilken mängd som han gör ekologiska 
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inköp, detta uppstår främst när dottern är med och handlar eller skall vara med och konsumera 

produkterna. Även välgrundad fakta från media och information har påverkat Magnus.  

 

“En del fakta blev man väl på proppad på av media, tidningar och löp och sådant där, 

men det var nog först och främst när min dotter, som då bodde hemma, började 

intressera sig mer och mer för miljön, ekologiskt och sådant där som jag och min fru 

som föräldrar fick börja intressera oss av det också.” 

Magnus, informant 

 

Enligt Magnus har även ekonomi viss inverkan då blir de ekologiska alternativen för dyra 

eller blir mängden för stor så kan han uppsöka andra alternativ.  

 

Den största anledningen till att Bert började köpa ekologiskt är enligt honom själv det ökande 

informationsflödet i samband med att organisationer som KRAV bildades och miljöpartiets 

start, även om grundtankarna alltid funnits. Det var alltså främst media, språkrör, rapporter 

eller människor han fört diskussion med som haft inflytande. Hur vänner handlar är inte heller 

något som intresserar utan om vänskapskretsen pratar om ekologiskt så är det mer runt ämnet 

i helhet än vem som handlar vad. I grund och botten är det hans miljömedvetenhet som har 

grundat och inverkat på hans ekologiska köpbeteende.  

 

“Det för mig miljö som ligger till grund för varför jag handlar, det är mitt 

miljömedvetna jag som format min livsstil idag och den ekologiska konsumtionen går 

hand i hand med den.”     

Bert, informant 

4.2.2. Påverkan 

Påverkan angående ekologiska varor är något som kan ske både mot informanten och från 

informanten, valet togs därför att dela upp denna rubrik i två delar för att skilja på dessa två 

fenomen och på så sätt förenkla både för egen analys och för läsaren. Då det finns olika 

nivåer av påverkan användes även rubriken tvång för att ytterligare tydliggöra uppdelningen.  

4.2.2.1. Ingående påverkan 

Enligt Sofia är det från sin vän som hon har upplevt den mesta påverkan och detta ledde till 

att hon idag handlar helt ekologiskt. informanten menar att det var denna inverkan som 

öppnade hennes ögon för ekologisk konsumtion och fick henne att inse värdet i ett ekologiskt 

köpmönster och därför ligger till grund för det ekologiska köpmönster och synsätt som Sofia 

har idag. I början när hennes ekologiska handlande först drog i gång var det en mindre mängd 

varor som inhandlades men att det successivt har ökat. Idag ser hon ekologisk handling som 

helt naturlig och en del av en vana. Informanten är dock noga med att påpeka att hon aldrig 

har upplevt några påtryckningar från sin väninna men att det kändes bra att göra sin vän nöjd 

genom att ändra sitt köpbeteende. 

 

Malin nämner att trots att intresset alltid funnits är hon mer medveten om sina ekologiska val 

till följd av miljömedvetna vänner och att de påverkar varandra.  

 

”Jag har ju kompisar som pratar väldigt mycket om det så det påverkar ju, men 

sen har jag ju alltid ett eget val också. Men då blir man ju upplyst om det och 

inser kanske att det är viktigt.” 

Malin, informant. 
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Hon nämner också att hon, och enligt henne flertalet andra föräldrar, inte riktigt kan med att 

varken äta själv eller mata sitt barn med en icke ekologiskt banan och så vidare. Hon känner 

att hennes ansvar för sin sons hälsa också har ökat hennes syn på ekologiska produkter och 

fått henne att handla mer ekologisk mat och även hudprodukter, balsam och liknande 

produkter. 

  

”Jag har ganska många miljömedvetna kompisar. Man kan framför allt inte ge 

sitt barn en icke ekologisk banan, då är man ingen bra mamma.” 

Malin, informanter 

 

Den som framför allt har påverkat Elisabeth genom åren uppges vara hennes mamma som 

alltid insisterade på att det skulle inhandlas ekologiska bananer och även genom att Elisabeth 

tittade på hur hon gjorde och så hon alltid varit för ekologiskt har det varit självklart som det 

bästa alternativet.  

 

“Min mamma i allra högsta grad har påverkat mig och det är klart att det gör ju rätt 

mycket att man tittar på hur hon gjorde och hon har alltid varit för ekologiskt. Sen är 

det nog en hel del media och även dokumentärer.” 

Elisabeth, informant 

 

Elisabeth anser att media har påverkat henne då hennes medvetenhet har ökat i takt med den 

ekologiska och närproducerade diskussionen i media senaste åren. Även när valet först 

uppstod att köpa ekologiska bananer hade media ett finger med i spelet. I Elisabeths familj är 

även hennes man mycket engagerad i matlagning vilket innebär att han också påverkar deras 

inköp. Men han är mer intresserad av bra och ekologiska råvaror som kött och fisk medan 

Elisabeth är den som hanterar och väljer tillbehör som till exempel sallad och frukt.  

 

Det som dottern enligt Magnus påverkade honom till var att handla ekologiskt på en daglig 

bas när hon bodde hemma och tog del av konsumtionen. Idag bor dottern inte hemma men 

den ekologiska vanan lever enligt Magnus kvar och han kan även se att de tillfällen som 

dottern kommer på besök ändras hans köpmönster och blir ännu mer ekologiskt, detta efter 

dotterns önskemål. Enligt Magnus så var det dottern som var avgörande för att ekologiska 

varor skulle vandra in på hans tankekarta och han säger själv att han troligtvis inte hade 

handlat ekologiskt till samma grad som han gör idag om det inte hade funnits en inverkan 

eller påverkan från hans dotter.  

 

“Jag hade inte vetat lika mycket fakta runt om ekologiska varor eller haft samma vana 

inne att handla ekologiska varor om det inte vore för min dotter.” 

Magnus, informant 

 

Bert uppger att han inte upplevt att någon specifik person att påverka hans ekologiska 

konsumtion men nämner att andra faktorer kan ha påverkat honom under tiden han bildade sin 

egna uppfattning, de som nämns är rapporter, språkrör och media. Bert menar att kunskap och 

uppfattning är något som alltid ändras och därför kan det vara lite svårt att avgöra när det har 

skett en förändring eller vad som påverkat den.   

4.2.2.2. Utgående påverkan 

På frågan om hon någon gång har försökt att påverka eller påverkat en annan individ rörande 

ekologiska inköp säger Sofia att hon nog har försökt att influensera människor runt om henne 
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till att göra mer ekologiska val. Men detta har till största del inte skett genom påtryckningar 

och direkta uppmaningar utan oftast genom att ge information och genom att föra öppna 

diskussioner. Informanten medger dock att påtryckningar har förekommit men att dessa då har 

varit riktade mot familjemedlemmar då hon upplever de relationerna individerna i mellan 

mindre känsliga, men att det inte har skett mot vänner eller bekanta.  

 

“Påverka och påverka.. jag har väl försökt att influensera människor att se mat på 

samma sätt som jag gör. Genom att ge dem diskussion och information och vara 

öppen med hur jag tycker och tänker. Sen finns det vissa som man har utsatt för lite 

mer påtryckningar, så som mamma och pappa, och sen finns det vissa som man inser 

rätt snabbt att det inte är någon ide att man ens tar upp det med dem.” 

Sofia, informant 

 

Sofia delger även information om att nya bekantskaper som kommit in i deras existerande 

kompisgrupp, där flertalet handlar ekologiskt har börjat anamma deras livsstil mer och mer 

vilket hon tror beror på något sorts intern påverkan från gruppen mot den nya individen, även 

om det sker omedvetet.  

 

Malin anger att hon tror sig påverka framför allt sin familj då hon ofta köper ekologiskt och 

till viss del sina vänner då de, i och med att det är ett så diskuterat ämne, omedvetet påverkar 

varandra utan att det sker i specifika situationer. Hon nämner också att hon känner att andra 

individer kan reflektera över hennes ekologiska konsumtion men att det bara rör de närmaste 

vännerna. 

 

Elisabeth tillkännager att hon definitivt påverkat sin framför allt närmaste omgivning genom 

att påminna make och barn om hur viktig den ekologiska aspekten är. Även vid gemensamma 

middagar kan Elisabeth påpeka att hon föredrar ekologiska produkter men hon strider inte 

frågan om någon inte är intresserad. Informanten förespråkar att hon tycker ekologiska 

produkter är ett bra val, även om det aldrig förekommit en debatt där någon går emot förslaget 

att handla ekologiskt. Vid dessa tillfällen ar diskussionen snarare rört smakskillnad än miljön. 

 

Magnus säger att han själv inte är en drivande person när det kommer till att köpa ekologiska 

varor utan idag gör det mer av en vana och att han därför inte heller någon gång har försökt att 

påverka någon i sin omgivning till att handla ekologsikt. Han säger sig även sällan hamna i 

sådana situationer där han upplever att han kan påverka andra människors köpbeteende.  

 

“Oj, svår fråga, låt mig tänka efter lite... Jag tror inte att jag har varit den drivande 

personen till att köpa ekologiskt någon gång nej, riktigt så viktigt är det nog inte för 

mig personligen att jag måste tvinga på det på någon annan om inte de föreslår det 

först.” 

Magnus, informant 

 

Bert tror att han genom att sprida information och föra diskussioner kan ha påverkat andra till 

ekologiska köp. Information är ett utav de starkaste verktygen när en person skall få någon att 

ändra på en eventuell åsikt. Han tror också att hans arbete på fritiden med att hjälpa gårdar att 

bli ekologiska och få affärer att utöka sina ekologiska alternativ indirekt påverkar köp av 

ekologiska produkter. 
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“Jag tror nog att jag har det, dels genom att sprida information och att föra 

diskussioner med människor. Information är ett utav de starkaste verktygen när man 

skall få någon att ändra på en eventuell åsikt. Sen kan jag kanske inte peka ut exakt 

när, var och hur. Och viss indirekt påverkan på köp av ekologiska varor måste jag tro 

att jag har genom det arbete jag har gjort med att se till så att det ekologiska utbudet 

ökar i butiker och så vidare” 

Bert, informant 

 

Han hoppas dock att eventuellt påverkade individer inte upplevt det som jobbigt, då han inte 

utsatt någon för direkt påverkan som tjat, press eller påtryckningar, utan hållit sig till normala 

kommunikativa sätt att sprida information. Han nämner också att båda hans barn handlar 

mycket ekologiskt. Han dotter gör det fortfarande och har lite samma inställning till naturen 

men prioriterar hälsoaspekterna mer än Bert själv gör. Bert uppelever att sonen däremot inte 

handlar ekologiskt i samma utsträckning längre, vilket sonen förklarat med att det inte föll sig 

lika naturligt längre då hans fru när de flyttade ihop inte riktigt hade samma vanor. Bert 

spekulerar även att den nyanlända bebisen kanske också gör att tankarna inte räcker till för att 

hålla koll på allt. Bert uppger att han ibland försöker påminna sonen och hans fru om 

fördelarna med ekologisk konsumtion genom att föra en diskussion.  

4.2.2.4. Tvång 

Sofia upplever inte att hon någon gång blivit tvingat till ett ekologiskt inköp om det inte 

räknas när hennes väninna sa “köper inte vi ekologiskt så äter inte jag” men att hon själv 

tycker att detta är alldeles för svagt för att kunna räknas som ett tvång då det inte gjorde 

inskränkning på informantens egna fria vilja då hon fortfarande hade ett val att säga nej.  

 

“Tvingad till ekologiska inköp, inte direkt. Det skulle vara när min kompis körde 

“köper vi inte ekologisk tacokrydda så köper jag och gör min egen”. Det blir ju lite av 

ett tvång, eller mer press kanske för man har ju lite ett val att säga “ok, köp din egna 

då” fast det gör man ju inte…” 

Sofia, informant 

 

På frågan om Sofia någonsin tvingat någon annan att göra ett ekologiskt inköp var svaret ett 

klart nej, inte med flit i alla fall, då hon inte upplever att något sådan skulle lämna ett 

långvarigt positivt intryck utan snarare få ett negativt utfall. Sofia erkänner dock att hon vid 

tillfällen också har sagt saker liknande “köper vi inte ekologsikt vill inte jag ha” men bortser 

från detta då hon återigen inte räknar detta som tvång.  

 

Tvång anser sig Malin inte ha blivit utsatt för vid ekologisk konsumtion då hon trots påverkan 

anser sig ha ett eget val även om upplysning av ämnet ger bra argument för varför ämnet är 

viktigt.  

Elisabeth berättar att hon aldrig känns sig tvungen att köpa ekologiskt då hon anser att hennes 

mamma snarare påverkat henne. Hon berättar istället att hon nog kan vara den som är noga 

med att produkter skall vara ekologiskt och påminna familj att inte glömma att produkten 

skall vara av detta slag.  

På frågan om informanten någonsin blivit tvingad till att genomföra ekologiska inköp svarade 

Magnus att just tvingad är ett starkt ord och han känner inte att det har passat in på något utav 

de upplever som han har haft när det kommer till att göra ekologiska inköp. Det han lyfter 

fram är att det i så fall skulle vara av hans dotter fast att han under den tiden fortfarande följde 

sin egna fria vilja.  
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Bert har aldrig känt sig tvingad att köpa ekologiskt och eftersom intresset funnits från början 

har det heller aldrig funnits anledning till det. Han anser också att tvinga på någon  att köpa 

ekologiskt aldrig kan ge ett positivt långvarigt resultat. Det är bättre att delge information och 

diskutera ämnet för att i slutändan är det ändå deras beslut.  

“Nej, jag har absolut inte tvingat något till ett ekologiskt köp någon gång. Jag tror 

inte det finns några vinster i att tvinga någon till något sådant, det kommer inte ha 

några positiva effekter, speciellt inte långsiktigt och risken finns istället att det 

“backfire”.” 

Bert, informant 

4.2.3. Tillfälle 

Det tillfälle där Sofia har känt sig påverkan utspelade sig under hennes högskoletid främst vid 

inköp som gjordes vid samma tillfällen som en gemensam väninna eller andra gemensamma 

inköp med sagda vän. Men även när samma väninna deltog i diskussioner med henne och 

även händelser där väninnan framhöll information rörande ekologisk produktion, konsumtion 

och inköp.  

 

De tillfällen som nämns ha påverkat Malin är diskussioner med miljömedvetna vänner och 

från recept som föreslog ekologiska produkter i ingredienslistan.  

 

De tillfällen som nämnts i Elisabeths intervju har varit i form av påminnelser från sin mamma, 

under perioder med ekologisk diskussion i media och i väldigt liten grad diskussioner med 

nära vänner. 

 

Enligt Magnus så var det främst tillfällen innehållande diskussioner som gav dottern tillfälle 

att påverka honom då hon där kunde framhålla relevant information. Även tillfällen där hon 

följde med, eller vid nutida tillfällen följer med, och gör inköp påverkar enligt Magnus honom 

till att förstärka sitt ekologiska köpbeteende med resultat att mer varor köps med en ekologisk 

märkning.   

 

Inga specifika situationer pekades ut av Bert som tillfällen där han känt sig påverkad men han 

redogör också för oss att diskussioner och förmedling av kunskap är det som påverkat honom 

mest på hans väg att skapa en egen uppfattning om ämnet.  

4.2.4. Känslotillstånd 

Sofia tycker att ekologiska inköp ger henne en bra och tillfredsställande känsla och en känsla 

av att hon bidrar till en positiv förändring. Hon säger även att hon i början kände sig mer 

duktig över att ta ett klokt beslut, då det enligt henne är smart att handla ekologsikt på grund 

av att det både hjälper både hennes kropp och naturen. Enligt henne gav det dock mer 

tillfredsställelse att handla ekologiskt i början då det kändes som något speciellt och att hon 

bidrog till något extra medan det idag är mer av en vana och inte har samma speciella 

innebörd. Informanten framför även att hon ibland kan känna sig lite stolt när hon lyckas med 

en riktigt snygg, fräsch ekologisk varukorg.  

 

“Helt klart ger ekologiska inköp mig en tillfredsställelse och en god känsla. Det känns 

som om jag gör något vettigt och bidrar till en positiv förändring. Och klart att lite 

duktig blir det då kanske att man känner sig för att man tar ett klokt beslut.” 

Sofia, informant 
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De känslor som Malin förknippar med ekologisk konsumtion är positiva vid köp och 

eventuellt dåligt samvete de gånger hon väljer att inte köpa ekologiskt. Trots att hon har känt 

lite inflytande från omgivningen men ändå länge delat intresset för ekologiskt nämns i 

intervjun inga specifika känslotillstånd mer än de nyss nämnda.  

 

Vid tillfällen då Elisabeths mamma påverkade henne under studenttiden att köpa ekologiska 

bananer kunde hon uppleva det som ett lite tjatigt beteende och hon funderade på om det 

faktiskt spelar så stor roll. Hur viktigt det är att handla ekologiskt är något som Elisabeth 

menar att hon insett senare. I övrigt beskriver Elisabeth bara positiva känslor angående 

ekologiska produkter och att det till viss grad ger en tillfredsställande känsla.  

 

Enligt Magnus känns det idag bra när han genomför ekologiska köp eftersom det kommer 

något positivt ifrån det. Han säger även att det ibland till och med kan göra så att han känner 

sig lite duktig när han genomför sina ekologiska inköp. Denna “duktighet” säger han är mest 

gentemot honom själv men att det även kan vara mot andra som till exempel en kassör när han 

lägger upp en stor mängd ekologiska varor på bandet. Informanten säger även att detta ger 

honom en slags känsla av stolthet som grundar sig i att han bidrar till något positivt genom att 

handla ekologiskt och att sådant är alltid är trevligt när det på något sätt uppmärksammas.  

 

“Ja det är klart att det känns rätt så bra att köpa ekologiskt då det ändå skall vara 

bra, det marknadsförs ju i alla fall som det, så känns ju som om något positivt kommer 

ifrån ekologiska varor och då kan jag få känna mig lite duktig över att ha bidragit till 

det.” 

Magnus, informant 

 

“De gånger de har blivit lite extra ekologiskt i vagnen av någon anledning så känns 

det kanske lite extra bra att lägga upp det på bandet. Kanske låter konstigt men jag 

känner mig kanske lite stolt när jag lägger upp de varorna på bandet, eller i alla fall 

om det är i större mängder.” 

Magnus, informant 

 

Då Bert inte känt sig klart påverkad varken av någon specifik person eller i någon specifik 

situation är de känslor som förknippas med ekologiska inköp positiva. Då grundtanken fanns 

från början har det alltid varit hans val baserat på hans eget intresse och miljömedvetna jag. 

De känslor som kopplas till ekologiska köp är en tillfredsställande känsla av att bidra till 

något bra genom att göra ett smart val. Han uttrycker dock att han inte känner sig stolt över 

sina ekologiska köp då han anser att det borde vara något vardagligt som alla gör.   

 

“Det ger en tillfredsställande känsla, jag känner ju att jag bidrar till några bra på 

något sätt så någon sorts av positivitet upplever man ju, kanske är det att jag känner 

mig lite duktig för att jag gör något bra, jag vet inte, har inte riktigt funderar på det 

innan. Sen kan jag även känna mig smart faktiskt, att jag gör ett smart val ur flera 

aspekter.” 

Bert, informant 

4.2.5. Övriga motiv 

4.2.5.1. Ekologisk märkning 

Enligt Sofia är den ekologiska märkningen extremt viktig och att den finns där av anledningen 

att det bekräftar att varan är ekologisk. Att märket syns säger informanten inte är lika viktigt 
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för henne i dagsläget som det kanske var tidigare. Detta säger hon är på grund av att när hon 

började handla ekologiskt så kändes detta som något mer speciellt och som om hon bidrog 

med något och att hon därför ville att det skulle synas, medan det idag inte känns lika speciellt 

utan mer som en vana och därför bryr hon sig inte lika mycket om vem som ser det. 

Informanten drar ett samband mellan den speciella känslan av att bidra till något som hon 

kände sig lite stolt över och den ekologiska märkningen som bevisade det. Samtidigt drar hon 

även kopplingen mellan att när den speciella känslan försvann även betydelsen av synligheten 

av den ekologiska märkningen. Informanten nämner även att hon upplever detta fenomen 

bland sina vänner, då de vänner som till vardags inte köper så mycket ekologiskt tenderar att 

skryta mer om ekologiska inköp till sin omgivning än vad de som genomför ekologiska köp 

regelbundet. Detta kan enligt Sofia ta sin form i både påpekande av inköp för både enskilda 

individer och grupper samt uppvisande av köp antingen i verkliga livet eller genom social 

media så som Instagram och Facebook. Informanter upplever då att dessa individer känner sig 

lite mer duktiga med sina inköp men är noga med att påpeka att detta enbart är hennes 

upplevelse och åsikt och att det inte är något som hon själv har kontrollerat.   

 

Malin uppger att hon ibland kan känna sig skeptiskt till ekologisk märkning om priser är lite 

för lågt, då kan hon reflektera över om det är så ekologiskt egentligen. Informanten berättar 

att hon kom över en produkt som utgav sig för att vara ekologiskt när det egentligen bara var 

en del av produkten som var detta. Denna händelse får henne att anse att hon egentligen bör 

läsa på lite mer på förpackningarna men samtidigt bör inte produkter få kallas ekologiska om 

de inte är det. Trots detta nöjer hon sig oftast med att det står att produkten är ekologiskt då 

hon inte har ork att lägga för mycket tid på att undersöka om det stämmer eller inte.  

 

Ekologisk märkning är något som Elisabeth uppskattar och har förtroende för. Detta för att det 

underlättar att veta att produkten är det bra val.  

 

“Jag läser gärna och tittar om det finns ekologiskt. Sist så när jag köpte någon 

olivolja så såg jag en ekologisk och det kändes bättre så då tog jag den ekologiska.”   

Elisabeth, informant 

 

För Magnus spelar ekologisk märkning endast roll som ett slags bevis av kvalitén och enligt 

honom själv så bryr han sig inte om detta märke är synligt för andra eller inte utan att det enda 

viktiga är att märket sitter där.   

 

Den ekologiska märkning av produkter som finns idag anser Bert vara extremt viktig då detta 

lätt förmedlar till konsumenter att varan är ekologisk och visar att varan lever upp till vissa 

krav. Märkningen är informativ och mycket viktig för att hjälpa kunder att hitta och välja 

ekologiska alternativ. 

  



51 

 

4.3. Tabell för empirisk sammanställning 

 Sofia Malin Elisabeth Magnus Bert 

Beskrivning Kvinna, 23 år, singel. Kvinna, 32, sambo, 

barn. 

Kvinna, 57, man och 

barn. 

Man, 55 år, fru och 

barn. 

Man, 61, fru och barn. 

Motiv Psykogent - 

(1)Hälsa, (2)Miljö. 

Psykogent -  

(1)Hälsa, (2)Miljö.  

 

Psykogent -  

(1)Hälsa, (2)Miljö 

Psykogent - 

(1)Givande/Bra 

känsla, (2)Miljö, 

(3)Hälsa. 

Psykogent - (1)Miljö 

(2)Hälsa 

Social 

influens - 

ingående 

Typ: 

Påtryckning/ 

information 

Referensgrupp: 

Vänner 

Konformitet/efterli

knelse: 

Konformitet -> 

Efterliknelse 

Automasitet: 

Viss automasitet har 

funnits 

Typ:  

Social inverkan 

Referensgrupp: 

Vänner, familj 

Konformitet/efterlik

nelse: 

Tendenser till 

konformitet 

Automasitet: 

Viss automasitet 

existerar 

Typ:  

Social påverkan 

Referensgrupp: 

Familj, vänner 

Konformitet/efterlik

nelse: 

Eterrättelse fanns, 

konformitet finns 

Automasitet: 

Viss automasitet 

existerar 

Typ: 

Påtryckning/press 

Referensgrupp: 

Familj 

Konformitet/efterli

knelse: 

Eterrättelse finns 

Automasitet: 

Viss automasitet 

existerar 

Typ: 

Ingen större påverkan 

av social influens 

Referensgrupp: 

- 

Konformitet/efterlikne

lse: 

- 

Automasitet: 

- 

Social 

influens 

- utgående 

Typ: 

Social press på 

familj, även socialt 

inflytande på vänner.  

 

Typ: 

Information och 

social influens, 

genom diskussion 

och information, 

främst på familj och 

vänner. 

Typ: 

Social press genom 

påtryckningar och 

information till familj 

och vänner. Även 

förespråkar 

ekologiskt vid 

gemensamma 

middagar. 

Utövar ingen 

utgående social 

influens. 

Typ: 

Information och 

diskussion för personer, 

påtryckning och social 

press för företag. 

 

Besluts 

process 

Synsätt: 
Emotionellt/ 

Kognetivt 

Sociokulturell 

miljö: 
Ingen koppling 

Marknadsföring: 

Ingen koppling 

Synsätt: 
Kognitiv/Emotionellt 

Sociokulturell miljö: 
Ja, från vänner 

Marknadsföring: 

Svag koppling via 

media 

Synsätt: 
Kognitivt/Passivt/ 

Emotionellt 

Sociokulturell miljö: 
Ja, från mamma 

Marknadsföring: 
Viss koppling via 

media och 

information 

Synsätt: 
Emotionellt/  

Kognitivt 

Sociokulturell 

miljö: 
Ja, från dotter 

Marknadsföring: 

Ingen koppling 

Synsätt: 
Kognitivt 

Sociokulturell miljö: 
Inga kopplingar 

Marknadsföring: 

Viss koppling via media 

och information 

Ekonomi Ekonomi: 

Ok 

Ekologsikt pris: 

Ingen inverkan 

Ekonomi: 

Stabil 

Ekologiskt pris: 

Liten inverkan 

Ekonomi: 

Stabil 

Ekologiskt pris: 

Ingen inverkan 

Ekonomi: 

Stabil 

Ekologiskt pris: 

Viss inverkan, kan 

påverka 

Ekonomi: 

Stabil 

Ekologiskt pris: 

Ingen inverkan 

Konsument 

psykologi 

Medvetet/ 

Omedvetet: 
Medvetet 

Medvetet/ 

Omedvetet: 
Medvetet 

Medvetet/ 

Omedvetet: 
Medvetet 

Medvetet/ 

Omedvetet: 
Medvetet 

Medvetet/ 

Omedvetet: 
Medvetet 

Tillfredsstä-

llelse 

Känslor: 

 Tillfredsställelse 

 Duktig 

 Smart 

Känslor: 

 Positivt 

 Hälsosamt 

Känslor: 

 Positiva 

 Bra 

 Tillfredsställelse 

Känslor: 

 Bra/Positiv 

 Duktig 

 Stolt 

Känslor: 

 Tillfredsställelse 

 Smart 
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5. Analys 
I följande kapitel presenteras uppsatsens analysdel. Kapitlet är uppdelat i två delar, en 

inomfallsanalys och en mellanfallsanalys. I inomfallsanalysen ställs de enskilda intervjuerna i 

perspektiv med och analyseras enligt uppsatsens teoretiska referensram. Resultatet kommer 

sedan presenteras i en tabell med den teoretiska referensramen samt de empiriska 

kategorierna som bas till presenterade kategorier. I mellanfallsanalysen kommer sedan de 

olika informanternas svar jämföras och analyseras enligt samma teman för att skapa en 

helhetsbild. Denna analysmodell valdes för att förenkla läsarens förståelse av insamlad datas 

kopplingar till tidigare presenterad teori.  

5.1 Inomfallsanalys 
I följande tabell presenteras uppsatsens inomfallsanalys där varje enskild intervju ställs emot 

uppsatsens teoretiska referensram och kopplingar sökes. Detta gjordes genom att varje 

empirisk del ställdes emot den insamlade teorin som fanns inom följande kategorier, 

”Behov”, ”Önskninga”, ”Motiv”, ”Social inverkan – ingående”, Social inverkan – 

utgående”, ”Beslutsprocess”, ”Teorin om planerat beteende” och ”Övriga påverkande 

faktorer”. De teorier som används i analysen för ”Behov” är Maslows (1943) teori om 

psykologiska och fysiska behov, de teorier som används vid presentationer om önskningar 

presenteras av Kotler (2008) och de teorier angående ”Motiv” som presenteras kommer från 

Maner et al. (2007) och Beumestier och Learys (1995) samt Gardner, Picket, Jefferies och 

Knowels (2005). Även teorier av Hawking et al. (2004) analyseras. I analysen för ”Social 

inverkan”, både ingående och utgående, användes teorierna av Guimod (1991), Deutch och 

Gerard (1955), Henningsen och Henningsen (2003) samt teorier från Kaplan och Millers 

(1987). Även Kelmans (1987) teori om processer vid socialt inflytande tas upp samt teorier 

från Burnkrant och Cousineaus (1975), Solomon et al. (2010), Hawking et al. (2004), 

Schifferman och Kanuck (2000), Kelly (1952), Fynn, Goldsmith och Eastman (1966) och 

Rogers och Cartanos (1962). Analysen görs även efter teorier rörande automasitet av Bargh 

och Williams (2006).  Vid analysen av informanternas ”Beslutsprocess” används teorier från 

Schifferman och Kanuck (2002) och även kortfattad teori från Polonsky, Vocino, Grau, 

Garma och Ferdas (2012) och Riksidrottsförbundet (2012) samt Ryegård och Ryegård (2014). 

Vidare i analysen för om ”Teorin om planerat beteende” återfinns hos informanterna 

användes teorier av Ajzen (2006) samt från Wooten och Reed (2004). För den sista kategorin 

”Övriga faktorer” användes teorier från bland annat Polonsky, Vocino, Grau, Garma och 

Ferdas (2012) och Riksidrottsförbundet (2012) samt Ryegård och Ryegård (2014). Men även 

från Wu och Chen (2014) samt Barber (2004) och Ekonomifakta (2014).  

5.1.1. Tabell för analytisk sammanställning av inomfallsanalys 

 

 Sofia Malin Elisabeth Magnus Bert 

Behov Psykologiskt behov 

och tendenser till ett 

socialt behov.  

 

Psykologiskt behov 

även tendenser till ett 

socialt behov. 

Psykologiskt behov 

med vissa grunder i 

socialt behov.  

Psykologiskt behov 

och socialt behov. 

Psykologiskt behov.  

Önskan 

 

Att tillfredsställa 

behovet av föda på ett 

miljövänligt och 

hälsosamt sätt, samt 

att göra omgivningen 

nöjd genom sina 

beslut. 

 

Att tillfredsställa sitt 

behov av föda på ett 

hälsosamt sätt som 

värnar om miljön 

samt ger positiv 

respons från 

omgivningen.  

Att tillfredsställa 

behovet av föda på 

ett hälsosamt- och 

miljövänligt sätt 

samt motta positiv 

respons från 

närmsta 

omgivningen. 

Att tillfredsställa 

behovet av föda på 

ett sätt som ger 

godkännande av 

andra samt är 

hälsosamt och 

miljövänligt.  

Att tillfredsställa sitt 

behov av föda på ett 

miljövänligt sätt. Den 

önskan sträcker sig 

även till 

tillfredsställande av 

övriga behov.   
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Motiv 

 

Koppling till motiv 

om att undvika 

uteslutning, och 

motivet om att inte 

vara ensam samt 

motiv om att söka 

tillhörighet. Även ett 

motiv av emotionell 

tillväxt.  

 

Tenderar att vilja 

undvika uteslutning 

samt ensamhet och 

har som motiv att 

söka tillhörighet och 

ett accepterat 

beteende. Även ett 

motiv av emotionell 

tillväxt.  

Strävar efter ett 

accepterat beteende 

av sin mor, samt att 

undvika 

uteslutning. Finns 

även motiv för 

emotionell tillväxt. 

Söker samhörighet 

och vill undvika 

uteslutning och 

ensamhet. Samt ett 

motiv om 

emotionell tillväxt. 

Att värna om miljön. 

Vissa tendenser till 

motivet för 

emotionell tillväxt. 

 

Social 

påverkan – 

Ingående – 

Typ av 

inflytande 
Typ av inflytande,  

Ursprungligen 

påverkad av 

informationsinflyt-

ande och socialt 

informationsinflyt-

ande.  

 

 

 

 

Påverkad av socialt 

normativt inflytande.  

 

 

 

Informationsinflyta

nde och socialt 

normativt 

inflytande.  

 

 

 

Påverkad av 

informationsinflyta

nde, närmare socialt 

normativt 

inflytande. 

Informationsmä-

ngden spelade dock 

roll.  

 

 

 

 

Har inte upplevt 

någon direkt social 

påverkan. Finns 

endast spår av 

påverkan från media 

och marknadsföring 

som format ett redan 

ekologiskt beteende.  

Social 

påverkan – 

Ingående – 
Processer 

 

Informanten uppvisar 

tre av tre processer 

efterrättelse, 

identifikation och 

internalisering. 

Informanten uppvisar 

två av tre processer, 

efterrättelse och 

identifikation. 

Två av tre processer 

existerar, 

efterrättelse och 

internalisering. 

En av tre processer 

uppfylls, 

efterrättelse. 

 

 

X 

Social 

påverkan – 

Ingående – 
Referensgrupp 

 

Presenterad 

referensgrupp är 

”vängruppen” som 

gett normativ social 

påverkan och 

informell social 

påverkan. Vännen 

kan även ses som en 

opinionsledare. 

 

Presenterad 

referensgrupp är 

”vängruppen” och 

familj. Påverkan som 

återfinns från 

grupperna är 

normativ social 

påverkan och 

referensgrupperna är 

normativa. Även 

media har en 

påverkande faktor.   

 

Existerande 

referensgrupp är 

familj och svag 

påverkan även från 

vänner. Påverkan 

som återfinns var 

från början mer 

normativ men är 

idag mer informell 

påverkan. 

Grupperna är båda 

normativa.  

 

Existerande 

referensgrupp är 

familj, påverkan 

som finns är 

normativ social och 

referensgruppen är 

normativ. Dottern 

kan ses som en 

opinionsledare 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

  

Social 

påverkan – 

Ingående – 
automasitet 

 

Finns tendenser till 

automasitet och 

målinriktat beteende. 

 

 

 

X 

 

 

X 

Finns tendenser till 

automasitet och 

målinriktat 

beteende. 

 

 

 

X 

Social 

påverkan – 

Ingående – 
efterrättelse/ 

konformitet 

 

Informantens 

beteende är 

efterrättande 

Informantens 

beteende klassas som 

konformitet, djupare 

som irrationell 

konformitet. 

Informantens 

beteende klassas 

som konformitet, 

djupare som 

rationell 

konformitet. 

Informantens 

beteende är 

efterrättande.  

 

 

 

 

X 

Social 

påverkan – 

Utgående 

Viss informell och 

omedveten påverkan 

på vänner och familj. 

 

 

 

Viss informell 

omedveten påverkan 

på familj och vänner.  

Ingen uttalad 

utgående social 

påverkan.  

Ingen uttalad 

utgående social 

påverkan.  

Existerande medveten 

utgående social 

påverkan, är en 

opinionsledare 
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Besluts 

process 

 

Påverkas av två 

synsätt, kognitivt och 

emotionellt, mest 

emotionellt.  

Även sociokulturell 

miljö påverkar samt 

hälso- och 

miljötrender.  

 

Processen är överrens 

med processen från 

teori.  

Påverkas av två 

synsätt, kognitivt och 

emotionellt, främst 

kognitivt.  

Även sociokulturell 

miljö samt icke 

kommersiella källor 

påverkar.  

 

Process stämmer 

överens med de fyra 

steg som beskrivs i 

teori. 

  

Påverkas av tre 

synsätt, kognitivt 

och emotionellt och 

tendenser till 

passivt. Även 

sociokulturell miljö 

har påverkat.  

 

Processen 

överensstämmer 

med presenterad 

teori.  

Påverkas av två 

synsätt, emotionellt 

och kognitivt, mest 

emotionellt. Även 

sociokulturell miljö 

påverkar individen.   

 

Processen 

överensstämmer 

med i processen 

från teorin.   

Påverkats endast av 

ett synsätt, kognitivt.  

Inga direkta 

kopplingar att finna 

med sociokulturell 

miljö och dess 

påverkan.  

 

Processens stämmer 

överens med den 

fyrastegs processens 

om beskrivs i teorin.  

Teorin om 

planerat 

beteende 

Stort förtroende för 

att ekologisk 

konsumtion leder till 

önskat resultat.  

 

Existerande koppling 

till presenterad 

modell och mellan 

attityder och resultat. 

Starkt förtroende för 

att ekologisk 

konsumtion leder till 

bättre miljö och 

hälsosammare 

resultat.  

 

Existerande koppling 

till modell och mellan 

attityder och resultat. 

 

Starkt förtroende att 

beteende ger önskat 

resultat.  

 

Existerande 

koppling till modell 

och mellan attityder 

och resultat.  

Tillit till att 

ekologisk 

konsumtion ger 

positivt resultat. 

 

Existerande 

kopplingar till 

modellen och 

mellan attityder och 

resultat.  

Starkt förtroende till 

att ekologisk 

konsumtion mynnar 

ut i önskat resultat.  

 

Inte lika starka 

existerande 

kopplingar till 

modell.  

Övriga 

påverkande 

faktorer - 

trender 
 

Ingen utpekad 

påverkan från 

existerande trender, 

kan dock finnas 

indirekt påverkan.  

 

Ingen utpekad 

påverkan från 

trender, kan dock 

finnas indirekt 

påverkan genom 

sociala influenser.  

Ingen utpekad 

påverkan från 

trender, kan finnas 

indirekt koppling 

till trender.  

 

 

Ingen utpekad 

påverkan från 

trender, mer än 

lättare tillgång till 

information och så 

vidare. 

 

Ingen påverkan från 

trender då 

medvetenheten redan 

fanns.  

Övriga 

påverkande 

faktorer – 
attityd mot 

ekologiska 

varor 

Stark positiv 

existerande bild av 

ekologisk 

konsumtion leder till 

hög villighet att köpa 

ekologiska varor.  

 

Starkt positiv bild av 

att ekologisk 

konsumtion har bra 

resultat leder till hög 

villighet att 

genomföra 

ekologiska köp.  

 

Stark positiv bild av 

ekologisk 

konsumtion leder 

till hög villighet att 

handla ekologiskt.  

 

Positiv bild av 

ekologisk 

konsumtion leder 

till hög villighet, 

finns tendenser till 

att inställningen 

inte är stabil då den 

är starkt 

influenserad. 

 

Mycket positiv bild 

av ekologisk 

konsumtion leder till 

hög villighet att 

handla ekologiskt.  

 

Övriga 

påverkande 

faktorer – 

informationser

an 

Tendenser till att det 

är lättare att sprida 

information om sina 

ekologiska inköp i 

dagens informations 

samhälle. Samt att det 

blivit lättare att själv 

söka information och 

produkter. 

 

Lättare att söka 

information och 

produkter med 

informationseran. 

 

Lättare att söka och 

motta information 

genom 

informationseran.  

 

 

Lättare att söka och 

få information 

genom exiserande 

informationsera. 

 

 

Den rådande 

informationseran har 

gjort det lättare att 

sprida budskap samt 

finna information och 

produkter.  

 

Övriga 

påverkande 

faktorer - 
ekonomi 

Relativt stabil 

ekonomi och uppvisa 

ett icke priskänsligt 

beteende. 

Uppvisar stabil 

ekonomi och att 

prisets inverkan på 

det ekologiska 

köpbeteendet är låg.   

 

Uppvisar stabil 

ekonomi och ett 

icke-priskänsligt 

beteende.   

 

Uppvisar stabil 

ekonomi och 

tenderar att vara till 

viss del priskänslig.   

 

Uppvisar stabil 

ekonomi och ingen 

existerande 

priskänslighet. 
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5.2 Mellanfallsanalys 

5.2.1. Behov, motiv och önskan 

Behovet av föda och motivet av att tillfredsställa detta behov grundas i botten i ett fysiologiskt 

behov då livsmedel och mat krävs för att säkerställa en individs överlevnad (Maslow, 1943). 

Ekologik konsumtion ses dock inte som ett grundläggande behov för individens överlevnad 

och detta motiv blir därför mer svårplacerat då det kan tänkas passa bäst in som ett 

psykologiskt behov då det inte är så pass starkt eller nödvändigt för en individs överlevnad. 

Ekologisk konsumtion kan även beröra de psykologiska stegen “säkerhet” och 

”självförverkligande” i Maslows (1943) behovstrappa. Detta då tillfredsställandet av 

säkerhetbehovet rör individens känsla av säkerhet, i from av ren och bra mat, samt 

självförverkligande då individen får känna att denna gör något bra.  

Då alla våra respondenter på något sätt hänvisat sitt ekologiska beteende mot den hälsosamma 

aspekten som ekologiska produkter inbringar förstärks problematiken med att placera det som 

ett fysiologiskt eller psykologsikt behov. Till exempel så skulle en bra hälsa kunna vara 

livsavgörande, och om den ekologiska aspekten resulterar i bra hälsa, bör den då också 

klassas som livsavgörande och därför sägas vara ett fysiologiskt behov? Den ekologiska 

aspekten kan även anses enbart ge en sorts säkerhet och trygghet genom förbättrad hälsa och 

kroppslig funktion, istället för att ses som ett bidrag till den livsavgörande hälsan och behovet 

skulle då anses vara psykologiskt. Flertalet av informanterna hänvisar till ett behov som inte 

är livsviktigt för dem då de kan äta oekologiskt och de har beskrivit sina behov som mer 

anpassningsbara, vilket överensstämmer med Maslows (1943) bild av psykologiska behov. 

Det har i uppsatsen därför valts att kategorisera behovet för ekologiska varor som ett 

psykologiskt behov.  

Detta psykologiska behov övergår i ett, för alla informanter, psykogent motiv. Vilket mer 

konkret behov som sedan ligger bakom informanternas psykogena motiv skiljer sig åt. Vid en 

granskning av Kotler (2008) tillägg av sociala behov fanns tydliga kopplingar mellan 

individernas beteende och ett socialt behov. Alla utom en informant angav orsaker som kan 

kopplas till ett socialt behov och önskan av acceptans samt samhörighet med andra individer. 

Vid uppsatsens noggranna undersökning av informanternas motiv av emotionell tillväxt, som 

beskrivs av (Hawking et al. 2004), blev resultatet att detta motiv grundas i behovet av 

tillhörighet, identifiering och modellering vilka alla rör hur en individ anpassar sitt beteende 

efter andra. En informant beskrev dock det bakomliggande behovet för emotionell tillväxt 

som hävdande då det i dennes situation inte fanns spår av anpassning efter en annan individ 

och därför skiljer sig från mönstret.  

Bandet mellan behov och motiv beskrivs av Kotler (2008) som en önskan, något som avgör 

på vilket sätt behovet kommer att tillfredsställas. I informanternas återgivelser existerar olika 

önskningar, som ligger till grund för motivets utformning. I informanternas fall rörde denna 

önskan ämnen som att tillfredsställa sitt behov av mat på ett hälsosamt samt miljövänligt sätt. 

Det fanns bakomliggande tendenser till att informanterna även hade en önskan om att deras 

ekologiska köpbeteende skulle resultera i ökad social acceptans, tillhörighet och liknande. Hur 

brett denna önskan sträckte sig över olika sorters behov varierade, där minst två av de fem 

informanternas önskan om att tillfredsställa sitt behov av hälsosamt och miljömedvetet 

sträckte sig utanför enbart behovet av föda. Då de fyra informanter som påvisade ha upplevt 

social påverkan på sitt sociala köpbeteende även var samma fyra informanter som påvisade en 

önskan om att tillfredsställa behovet på ett sätt som var accepterat eller önskvärt av deras 

omgivning går det att se ett mönster att social påverkan leder till en förändring i individens 

önskan.  
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5.2.2. Social inverkan 

Då en informant inte upplevt den sociala inverkan som undersökts i uppsaten på samma sätt 

som övriga informanter kommer denna individ att exkluderats under första avsnittet av denna 

del av mellanfallsanalysen för att ge en klarare bild av det som analyseras. 

 

Den sociala påverkan som går att identifiera gemensamt för informanterna är 

informationsinflytande där både socialt informationsinflytande och socialt normativt 

inflytande finns representerat (Gerard, 1955). Detta ger ingen klar koppling om vad som 

skulle kunna tänkas vara den vanligaste sociala inverkan rörande ekologisk konsumtion. Det 

mönster som dock går att se är för den individ som har upplevt socialt informationsinflytande 

snarare än socialt normativt inflytande tenderar behovet av att göra all konsumtion ekologiskt 

att vara starkare vilket resulterar i ett starkt och klart ekologiskt köpbeteende hos individen. 

Gemensamt för de tre övriga informanterna som upplevt socialt normativt inflytande är att det 

hos alla tre individer finns tendenser till att information har spelat en viss roll under den 

sociala inverkan som de upplevt då den ökat kraften, bakom den socialt normativa inverkan 

som de upplevt. Den information som delgavs informanterna var dock inte såpass avgörande i 

inverkan och förändringen i beteendet att den kan klassas som socialt informationsinflytande 

och placeras därför som socialt normativt inflytande. 

 

Angående Kelman (1961) tre processer uppfyllde fyra informanter processen om efterrättelse 

vilket tyder på att anpassning av det egna beteendet, för att undvika straff eller motta 

belöning, spelar en stor roll på individernas individuella köpbeteende. Hos två informanter 

återfanns även internalisering, dessa två informanter var även de som uppvisade starkast 

behov av ekologiska inköp vilket i sin tur påvisar att om en existerande koppling mellan 

individens vilja att maximera sina egna värderingar och ekologiskt konsumtion finns kommer 

behovet av ekologiskt konsumtion vara starkare och mer ihålligt. Två informanter uppfyllde 

kriterierna för identifikation, dessa två var även de två som angav vänner som den starkaste 

referensgruppen och det finns därför påvisade tendenser till att processen av identifikation 

existerar tillsammans med den identifierade referensgruppen vänner. Gällande referensgrupp 

finns det tendenser att den referensgruppen med mest inflytande förändras i takt med att 

åldern på informanterna stiger. I yngre åldrar är vänner den viktigaste referensgruppen medan 

det vid högre åldrar tenderar att vara familjen som har störst inverkan. 

 

Två av informanterna påvisade beteende som klassas som konformitet av Myers (2005), detta 

då informanterna tog efter ett beteende och baserade sitt egna på någon slags upplevd press 

samt att de inte är helt medvetna om händelsescenariot.  De två övriga informanterna 

uppvisade istället efterrättelse i enlighet med Kelman (1961) då de medvetet accepterade den 

påverkan som de blev utsatta för. Av detta går det att utläsa att fyra informanter utsattes för 

antingen konformitet eller efterrättelse och att det därefter har skett en förändring i 

informanternas beteenden gentemot ekologiska produkter som ett resultat. Automasitet var 

närvarande i viss grad i de fall då informanten utsatts för efterrättelse vilket påvisar en 

koppling mellan att ett efterrättande beteende övergår i ett automatiserat beteende. 

 

Rörande opinionsledare så fanns det kopplingar till att de individer som upplevt efterrättelse 

och automasitet är de individer som blivit påverkade av en opinionsledare. Det går alltså att se 

ett sambandsmönster mellan efterrättelse, om denna efterrättelse kommer från en 

opinionsledare och att resultatet sedan leder till ett till viss grad automatiserat 

beteendemönster. 
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Informanterna påvisar tillsammans genom sin information att det finns en social inverkan som 

på något sätt har format deras ekologiska beteende. Dock är en informant undantaget från 

detta då denna individ inte upplevt någon social inverkan på sitt beteende utan att dennes 

ekologiska konsumtion grundas helt och hållet från egna behov och åsikter. Det går därför 

inte att påvisa att social inverkan existerar i alla ekologiska köpmönster men att det trots det 

spelar en stor roll av individers vardagliga vanor gällande ekologiska varor.  

5.2.3. Beslutsprocess 

Fyra av fem informanter uppvisade en beslutsprocess som påverkats till någon grad av det 

emotionella synsättet. Detta var samma fyra informanter som blivit utsatta för någon typ av 

social inverkan, det går därför att se en viss likhet mellan de informanter som påvisade 

upplevd social inverkan och vilket synsätt de hade vid inköp av ekologiska produkter. Detta 

förstärks ytterligare av att den individ som inte påvisade att ha upplevt social inverkan 

verkade sakna det emotionella synsättet på sin ekologiska konsumtion. 

Gemensamt för dessa fyra informanter var även att de upplevt påverkan från en sociokulturell 

miljö, något som stämmer överens med deras emotionella synsätt. Att den femte individen, 

sim inte uppvisade tendenser på emotionellt synsätt inte heller hade någon identifierbar 

påverkan från sociokulturella miljön förstärker bilden av att det finns ett samband mellan 

emotionellt synsätt, social inverkan och inverkan från en sociokulturell miljö. 

Fem av fem informanter uppvisade även ett kognitivt synsätt, tillsammans med ett annat 

synsätt eller självstående, detta kan påvisa tendenser till att individer som handlar ekologiskt 

verkar ha en hög medvetenhet bakom sina köpbeslut och även vara välinformerade om 

produkter och dylikt. 

Alla fem informanter uppvisade ett beslutsbeteende som var överensstämmande med den 

beslutsprocess som beskrivs av Solomon et al. (2010) och det går därför att konstatera att den 

grundläggande köpprocessen gällande ekologiska varor är liknande den grundläggande 

beslutsprocessens om finns för övriga inköp. 

Insamlad data påvisar att utomstående påverkan återfinns i informanternas beslutsprocess om 

de blivit utsatta för social påverkan, denna inverkan förstärks av dessa informanters 

emotionella synsätt på ekologisk konsumtion men även av det till viss del kognitiva synsättet. 

Att alla informanterna påvisade ett kognitivt synsätt tyder på att även om de utsatts för social 

påverkan så grundas även den ekologiska konsumtionen i deras egna positiva åsikter om 

ekologiska varor. Detta mönster påvisar att en ökad medvetenhet om marknaden, information 

och resultat, genom ett kognitivt synsätt på konsumtion, ger en förhöjd chans att individen 

genomför ekologiska inköp.   

5.2.4. Teorin om planerat beteende 

Samtliga informanter har en positiv syn på ekologisk konsumtion, vare sig om beteendet 

börjat av eget intresse för miljö och hälsa, eller om de blivit påverkade av andra till att börja 

handla mer ekologiskt. Angående om informanternas attityd är baserad på instrumentell eller 

emotionell bedömning antyder samtliga informanter att deras attityd är baserad på 

instrumentell bedömning då ekologisk konsumtion målas upp som värdefull för både miljö 

och hälsa. Även emotionell bedömning är en bedömning som är synlig i insamlad empiri från 

främst tre informanter. Detta då de tre upplevt positiv respons vid tillfällen då de handlat 

ekologiskt och att detta beteende tenderar att vara omtyckt. Att smaken beskrivs som bättre av 

två informanter visar att ekologiska produkter är omtyckta även utan yttre social påverkan 

men att detta kanske inte alltid leder till direkta inköp. Detta beteende återfinns i den modell 

som presenteras av Ajzen (2006) och skapar där ett överensstämmande. 



58 

 

 

Fyra av fem informanter uppger att de vid något tillfälle känns social press på ekologisk 

konsumtion. En av fem informanter uppger inte att han känt social press vid något tillfälle. 

Detta är överensstämmande med det fenomen som varit vidare spritt genom uppsatsens 

analys. 

 

Faktorer som underlättar eller försvårar ekologisk konsumtion nämns framför allt vara utbudet 

och tillgänglighet. Även om vissa informanter uppger ett starkare uppsökande beteende 

nämner flertalet att tillgänglighet är viktigt och det ses som positivt och underlättande att 

ekologiska utbudet ökat det senaste året. Pris kan också försvåra eller underlätta ekologisk 

konsumtion då stora prisskillnader påvisade kunna få informanterna att planera om sina inköp. 

Informanterna uppger dock att priset tenderar att ha en liten inverkan på deras ekologiska 

inköp. Även tid kan fungera som en försvårande faktor då det finns tendenser i informanternas 

svar att de kan välja bort ekologiskt på grund av tidsbrist om att finna produkten tar längre tid 

än att finna vanliga produkter. En faktor som informanterna uppger har underlättat deras 

ekologiska konsumtion är den mängd information som existerar idag, detta förenklar 

uppsökandet av både produkter och information, ökar mängden information som når 

informanterna från externa källor samt förenklar diskussion runt om ämnet. Enligt Ajzen 

(2006) leder underlättande omständigheter till att konsumtion ökas vilket tenderar att vara 

överensstämmande med vad som presenteras av informanterna. 

 

Fem av fem informanter uppger sig vara villiga att handla ekologiskt och flertalet av dem är 

även engagerade i att utföra ekologiska inköp. De gemensamma åsikterna, att alla punkter 

täcks och att ekologisk konsumtion förekommer visar att teorin om planerat beteende, av 

Ajzen (2006) är applicerat på ekologisk konsumtion och kartlägger de aspekter som leder upp 

till beteendet. 

5.2.5. Övriga påverkande faktorer 

5.2.5.1. Miljö- och Hälsotrender 

Ingen av informanterna påvisar en direkt koppling till den pågående miljötrenden, (Polonsky, 

Vocino, Grau, Garma & Ferdous, 2012; Leonidou & Leonidou, 2011; Paco, Alve, Shiel & 

Filho, 2014), och den pågående miljötrenden, (Ryegård & Ryegård, 2014; 

Riksidrotssförbundet, 2014), i sina utsagor men det finns rum för tolkning om att en indirekt 

koppling existerar i flertalet fall. Detta då det är svårt att avgöra om dessa trender har påverkat 

den omgivning som i sin tur har påverkat individen. Samt anger fem av fem individer att de 

söker information om produkter och tack vara dessa trender har denna information blivit mer 

lättillgänglig samtidigt som utbudet av produkter även har ökat vilket möjliggör ytterligare 

ekologisk konsumtion. Det går därför att se ett mönster i att information om ekologiska 

produkter och även de ekologiska produkterna har blivit mer lättillgängliga tack vare dessa 

trender och då speciellt lättillgänglighet kan vara en avgörande faktor för om informanterna 

köper varan finns ett positivt ekologiskt mönster tack vare dessa trender.  

5.2.5.2. Attityd mot ekologiska varor 

Alla informanter tenderade att ha en positiv syn på ekologiska produkter vilket enligt Wu och 

Chen (2014) leder till större villighet att handla miljömedvetet. Fyra av fem informanter 

uppvisade ett beteende som går att koppla till att denna positiva syn var deras egen, grundat i 

deras egna värderingar, medan det fanns större frågetecken kring den femte informanten då 

det finns tendenser till att dennes positiva attityd grundas i värderingarna hos den person som 

utövat social inverkan på denne. Den informant som uppvisade dessa tendenser uppvisade 

även i övrigt ett svagare ekologiskt beteende vilket tyder på ett mönster där starkare mer 
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positiva attityder gentemot ekologisk konsumtion skapar en starkare koppling till individens 

villighet att handla miljövänligt medan en svagare positiv attityd är mindre pålitlig och kan 

resultera i en svagare villighet att genomföra ekologiska inköp.  

5.2.5.3. Informations eran 

Informationseran, (Barber, 2014), har underlättat alla fem informanters sökning av 

information och varor vilket i sin tur har underlättat deras ekologiska konsumtion och gett 

dem mer möjligheter att utöva en sådan konsumtion.  Med andra ord finns det en positiv 

koppling mellan den rådande informationseran och ekologisk konsumtion. Informanterna 

påvisar att den existerande informationseran har påverkat deras ekologiska konsumtion 

positivt då det är lättare att söka, finna och motta information om ekologiska produkter samt 

att återfinna dem i butiker. Detta mönster tyder på att ju mer välinformerade konsumenter är, 

och ju lättare det är för dem att finna information om ekologiska varor desto större är chansen 

att de faktiskt genomför ekologiska inköp på en vardaglig basis. 

5.2.5.4. Ekonomi och priskänslighet 

Fem av fem tillfrågade respondenter uppgav att de hade en stabil ekonomi och fyra av fem 

angav att de inte var priskänsliga. Dessa fyra är även de individer som har klarast motiv om 

varför de genomför ekologiska inköp medan den femte personen som angav priskänslighet är 

den individ som uppvisar mest påverkan och minst självständighet i sina beslut gällande 

ekologisk konsumtion. Det går därför att se ett mönster mellan individens priskänslighet och 

deras egen villighet att handla ekologiskt samt styrkan i de egna motiven. Ju större villighet 

att handla ekologisk och ju starkare egna motiv, utan social påverkan, för att genomföra detta 

köp desto mindre är risken för att konsumenten är priskänslig. Det finns även uppvisade 

mönster till att ju mer pengar individerna är villiga att lägga på ekologiska varor, alltså svag 

priskänslighet, desto större och bredare är deras ekologiska konsumtion.  

5.2.5.5. Känslotillstånd 

Återigen återgav alla informanter att de upplevde en bra och tillfredsställande känsla när de i 

nuläget handlade ekologiskt. Vissa angav till och med att denna känsla bidrog till en viss 

nöjdhetskänsla som sträcker sig utanför enbart dem själva utan att de även känner sig nöjda 

inför andra individer. Denna positiva känsla existerar alltså trots det att informanterna upplevt 

social press i samband med sina inköp. Ett mönster som går att se angående ekologisk 

konsumtion är att alla informanter uppvisar ett positivt efterköpsbeteende vilket tyder på att 

ekologisk konsumtion inte enbart ger en tillfredsställande känsla i form av att stilla social 

press utan även för individen själv. Denna positiva känsla tenderar att förstärka det ekologiska 

köpbeteendet vidare vilket resulterar i ett positivt uppgående mönster vilket tenderar att 

resultera i en större ekologiskt konsumtion.   
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6. Slutsats och diskussion 
Med informanterna som utgångspunkt klassas behovet av ekologiska varor som ett 

psykologiskt behov vilket gör att behovet är mer anpassningsbart och därför lättare kan 

utsättas för påverkan enligt de teorier som presenteras av Maslow (1943). Detta psykologiska 

behov överensstämmer med det psykologiska motiv som presenteras i teorin. Kopplingen 

mellan behov, motiv och hur behov tillfredsställs, en så kallad önskan, skiljer sig åt mellan 

informanter men det är tydligt att det är varje enskild informants respektive önskan som 

formar deras ekologiska köpbeteende. Den främsta önskan, Kolter (2008), är att tillfredsställa 

sitt behov på ett miljövänligt och hälsosamt sätt. I vissa fall uppvisades tendenser till att dessa 

önskningar baserades på infomanternas vilja om att bli omtyckt, accepterad och respekterad i 

sin omgivning samt att utöva ett accepterat beteende. Det finns därför ett mönster i att 

individer som utsatts för social påverkan tenderar att involvera omgivningens omdömen mer i 

sina egna utformande önskningar.  

 

Att socialt inflytande existerar i samband med ekologisk konsumtion framgår i fyra av fem 

fall och grunderna bakom typen av social inverkan genomsyrar hela beteendeprocessen 

gällande ekologisk konsumtion.  Den vanligaste förändringsprocessen som genomgicks i 

dessa fall var den efterrättande processen vilket tyder på konsumenters vilja att undvika straff 

eller motta belöning har en inverkan på deras ekologiska köpbeteende. 

 

De informanter som uppvisat efterrättelse snarare än konformitet vid upplevd social påverkan 

påvisade även automatisitet i sitt beteende vilket bidrar till ett förlängt socialt inflytande där 

handlingen, som vanligtvis sker under socialt inflytande, även sker när detta inte är 

närvarande. Fyra av fem informanter påvisade relationer, i olika styrkor, till olika 

referensgrupper vilka har påverkat deras beteende, vilket är överensstämmande med de teorier 

som presenteras av Solomon et al. (2010). Det fanns tendenser till skiftningar i både 

referensgruppen och dennas inverkan beroende på informanternas ålder. Vänskapsgruppens 

inverkan på konsumentens ekologiska köpvanor blev mindre tydlig med stigande ålder och 

referensgruppen byttes ut eller blev svagare i styrka. I vissa fall existerade påvisade 

opinionsledare, dessa opinionsledare fanns närvarande i de fall då informanten utsatts för 

efterrättelse istället för konformitet och det finns därför ett existerande mönster mellan en 

stark opinionsledare, ett efterrättande beteende och ett automatiserat beteende. 

 

De fyra informanter som utsatts för social inverkan uppvisade ett emotionellt synsätt vid köp 

av ekologiska varor vilket överensstämmer med den tidigare presenterade bilden av deras 

köpbeteende i samband med social press och deras känslighet för det. Alla fem informanter 

påvisade ett kognitivt synsätt vid ekologisk konsumtion vilket tyder på att vid köp av 

ekologiska produkter är konsumenter väl medvetna och välinformerade om varför de 

genomför handlingen. Detta gör det möjligt att se ett mönster i hur individer som genomför 

ekologiska inköp tenderar ha hög medvetenhet om varför de genomför handlingen även om 

social påverkan varit inblandat någonstans i processen. Ett sådant mönster kan eventuellt 

påvisa att den ekologiska marknaden är en marknad med en hög andel medvetna och 

välinformerade konsumenter. Genom att nå ut med mer information och få mer konsumenter 

välinformerade och medvetna kan därför marknaden sprida sig till en större grupp 

konsumenter.  

Informanternas egen syn på ekologisk konsumtion, positiv eller negativ, influenserar deras 

köpbeteende och köpvanor gällande ekologisk konsumtion i enlighet med den teori som 

presenterats av Wu och Chen (2014).  Det påvisas att positiv respons från omgivningen på 

individens ekologiska köpbeteende fungerar som en positiv bidragande faktor till 
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genomförandet av ekologisk konsumtion. Detta mönster gör det möjligt att dra kopplingar 

mellan att en positiv attityd från både konsumenten själv och omgivningen runt denne leder 

till ett starkare ekologiskt köpbeteende. Dessa två faktorer går även ofta hand i hand då det 

finns påvisade tendenser att den egna positiva attityden ibland kan komma från eller 

förstärkas av omgivningens positiva attityder gentemot ekologiska inköp. En tendens som 

påvisades var dock att om den positiva attityden till största del grundas i positiva attityder från 

omgivningen blir styrkan i individens egen villighet till att handla ekologiskt svagare och mer 

osäker vilket skapar en risk för att detta beteende lätt kan bytas ut.  

 

Bland övrig påverkan från den sociala omvärlden återfinns påverkande faktorer som 

existerande trender, konsumenters attityd, och den nuvarande informationseran. Dessa 

faktorer influenserar konsumenter och existerar till stor del på grund av den information som 

de bidrar med genom att göra det lättare att sända ut information och att söka upp den, samt 

genom att förbättra utbudet. Trender tenderar att ha en starkare indirekt påverkan genom ökat 

medvetenhet och förenklat informationssökning och informationsdelning för informanterna. 

Detta mönster förstärker bilden av att information är en viktig del av konsumenters ekologiska 

köpbeteende och det finns återigen kopplingar till informanternas uppvisade kognitiva synsätt 

på ekologiska inköp. Insamlad data tyder på att ju mer välinformerade konsumenter är, och ju 

lättare det är för dem att finna information om ekologiska varor desto större är chansen att de 

genomför ekologiska inköp.  

 

Alla informanter angav en god, tillfredsställande och positiv känsla efter sina köp trots att t 

fyra av fem informanter upplevt att det finns viss social påverkan vid deras köp. En sådan 

positiv känsla kan göra informanterna mer medgörliga till att ändra sitt beteende då effekterna 

har fler positiva effekter än enbart positiv respons från referensgruppen. I detta mönster av 

positivt efterköpsbeteende går det att dra kopplingar till att sådana känslor vidare kan 

förstärka det ekologiska köpbeteendet ytterligare och resultera i en större ekologiskt 

konsumtion. 

 

Gällande konsumeters ekonomiska förutsättning och priskänslighet återfinns ett mönster som 

påvisar att individens priskänslighet direkt påverkas av individens villighet att handla 

ekologiskt samt styrkan i konsumentens egna existerade motiv. Finns det en stark individuell 

villighet att handla ekologiskt, bortsett från den sociala påverkan, visar mönstret att risken för 

priskänslighet minskar. Det exsiterar mönster som påvisar att ju mer pengar individen är villig 

att lägga på ekologiska varor desto större och bredare är deras ekologiska konsumtion. En 

minskad priskänslighet leder alltså till en bredare ekologisk konsumtion, även inom fler 

produktgrupper än enbart mat.  

 

Då en informant inte uppvisade någon större social inverkan och trots det hade ett starkt 

ekologiskt köpbeteende påvisas det att ekologisk köpbeteende existerar även utan social 

inverkan och att vid tillfällen då sådan beteende redan existerar är det inte mottagligt för 

påverkan på samma sätt då social påverkan i detta fall tenderar att ske enbart åt hållet där den 

ekologiska konsumtionen förstärks. 

 

På forskningsfrågan ”I vilken utsträckning påverkar utomstående sociala influenser 

individens val att handla ekologiskt eller icke-ekologiskt?” återfanns genom uppsatsen svaret 

att sociala influenser och social påverkan tenderar att ha inverkan på konsumenters köpbeslut 

rörande ekologisk konsumtion men att detta beteende ofta förstärks av grundläggande 

attityder som existerade hos konsumenten sedan innan. Den sociala pressen tenderar att 

existera starkare i början av ett ekologiskt köpbeteende då detta beteende sedan blir en vana 
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hos individen och den sociala pressen då spelar mindre roll. Att ekologiska varor existerar 

som ett psykologiskt behov gör det möjligt för social påverkan att influensera en konsuments 

beslut angående tillfredsställandet av ett behov. Då individens önskan är vad som styr hur en 

konsument tillfredsställer sitt behov är det i denna del av beslutsprocessen som den sociala 

inverkan har störst påverkan. Den sociala inverkan tenderar att tappa inflytande ju mer en 

individ har ett redan existerande ekologiskt köpbehov som kommer från individen själv vilket 

tyder på att inverkan är starkare vid ett svagare ekologiskt köpbeteende och svagt eller 

obefintligt om individen från sina egna behov format ett starkt ekologiskt köpbeteende. 

6.1. Rekommendationer till marknadsförare och företagsledare 
Utifrån den slutsats som presenteras i denna kandidatuppsats är rekommendationer till 

marknadsförare, försäljare eller företagsledare som arbetar med ekologiska varor att använda 

sig av information och redan existerande kunder för att nå ut till nya potentiella konsumenter. 

Individer tenderar att lita på människor runt om dem och ju enklare det är för dessa människor 

att sprida sitt budskap desto större är chansen att de för det. Det är viktigt att inte enbart snöa 

in sig på den individ som genomför köpet utan se alla individer som konsumerar produkten då 

de alla kan vara en del av beslutsprocessen samt opinionsledare eller del av en referensgrupp. 

För att fånga de individer som har en svagare emotionell förbindelse med ekologiska varor 

och upplever större social inverkan är det viktigt att se till att produkterna finns tillgängliga då 

de annars tenderar att bli utbytta. I grunden finns det påvisade mönster att människor som gör 

ekologiska inköp har ett kognitivt synsätt vilket gör att information och medvetenhet ligger 

till grund för inköp, för marknadsförare och företagsledare är det därför viktigt att se till att 

det existerar ett ständigt informationsflöde ut mot konsumenter, både nuvarande och 

potentiella, för att öka medvetandet och på så sätt kunna fånga in fler kunder. Då 

undersökingen även påvisade mönster om att pris och tillgänglighet har viss inverkan bör 

även dessa faktorer tas i beaktning vid utformandet av produkter, kampanjer och annan 

försäljning.  

6.2. Studiens begränsningar 
Då en kvalitativ metodansats eftersträvar en djupare och nyanserad förståelse framför 

standardiserad data, oftast data av större mängd, undersöks ett mindre antal enheter i 

jämförelse med vid en kvantitativ metodansats (Jacobsen, 2002). Detta innebär att 

generalisering angående ett fenomens frekvens är svårt att få fram av kvalitativa data då de 

sällan har som syfte att fastställa omfång och frekvens (Ibid.). Med detta i åtanke är en 

kvalitativ metod svårare att genomföra med hög reliabilitet. Detta är en av de begränsningar 

som var tvungna att existera i undersökningen och forskarna är väl medvetna om dess effekter 

på resultatet.  

Vid kvalitativa studier är stickprov i stor utsträckning sneda då antalet enheter är litet och 

dessa ofta är medvetet valda vilket inte blir representativt för populationen (Jacobsen, 2002). I 

valet av informanter finns 5 åldersgrupper, för att trots få antal enheter skapa en så hög 

reliabilitet som möjligt och för krav på validitet och relevant empiri sattes även krav på att 

informanterna skulle genomföra ekologiska inköp. En undersökning som är gjort på få och 

medvetet utvalda informanter innebär dock att generalisering kan bli svårt att hävda men inte 

omöjligt, däremot måste sådana påståenden i detta fall stödjas med bra argument. Enligt 

Jacobsen (2002) läggs störst vikt vid data från källor som har kunskap om ämnet, från 

oberoende förstahandskällor som inte har klara anledningar att ljuga och data som kommer 

spontant från en uppgiftslämnare. Detta stärker informanternas bidrag av data som data av 

kvalité. Även tid var en begränsande faktor som gjorde att inte mer stickprov kunde 

undersökas i studien, detta tillsammans med det faktum att det var en kvalitativ studie 

resulterade i det begränsade antalet informanter som användes.  
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Plats och tillfälle var en faktor som begränsade studien då forskarnas fysiska närvaro inte var 

på samma plats där undersökningarna genomfördes. Detta resulterade i att vissa 

undersökningsmetoder fick väljas bort helt eller modifieras för att passa ändamålet och de 

resurser som fanns tillgängliga. Detta kan i viss mån både ha försvagat och förstärkt 

undersökingens resultat. Även resurser i monetär form var en begräsande faktor då budgeten 

var näst intill noll och undersökningsmetoder fick anpassas därefter. Med en större budget 

hade undersökningen kunnat byggas ut och bli både större och mer avancerad.   

6.3. Rekommendationer vid fortsatt forskning 
Vid vidare forskning runt ämnet finns vissa rekommendationer ur författarnas synpunkt. 

Dessa är bland annat att genomföra studien utifrån en större population för att få ett mer 

generaliserbart resultat, detta då denna studie grundas på få informanter och därför inte kan 

fastställa vilka tendenser som finns generellt gällande social inverkan på ekologisk 

konsumtion. Ytterligare forskning skulle kunna grundas i en annan form av 

undersökningsmetod, nämligen observationer, då detta skulle leda till mer säkerställd 

information då det vid en sådan undersökning går att observera vad objekten faktiskt gör och 

hur de beter sig istället för att enbart utgå från dessas återgivelse av deras beteende. Detta 

skulle leda till ett mer fastställt resultat som har viss högre reliabilitet. Det skulle även 

möjliggöra en intressant mätning gentemot denna existerande undersökning då en jämförelse 

skulle kunna göras mellan hur observationen visar att objekten handlar och hur objekten säger 

att de handlar. Det hade även varit intressant att se på hur ytterligare faktorer kan spela in på 

hur individer upplever social inverkan gällande ekologiska köpvanor. Exempel på faktorer 

skulle kunna vara, ålder, kön och om olika sociala grupper har olika nivåer eller typer av 

inverkan.  
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Bilagor 

1.1 Intervjuguide 

Intervjuguide 

Namn: 

Ålder: 

Är det okej att jag spelar in intervjun, endast för denna uppsats? 

Ekologisk konsumtion 

Vad innebär ekologiska produkter för dig?  

Är du medveten om vilka produkter som finns med ekologiska alternativ? 

Hur ofta genomför du ekologiska inköp? 

- Vilka produkter? 

- Alltid samma produkter och produktgrupper? T.ex. mejeriprodukter, frukt och grönt, 

kött, hushållsprodukter och så vidare. 

- Oftare vid speciella händelser? Gäster, Extrapriser? 

Enligt dig själv, varför handlar du ekologiska produkter? 

- Är det för hälsan? Varför? 

- Är det för miljön? Varför? 

- Annan orsak? Varför? 

Hur känner du dig när du genomför ekologiska köp? Get det dig någon extra 

tillfredsställelse? T.ex. känna sig duktig, hjälpa värden, imponera på andra, hjälper miljön 

osv.  

Hur kommer det sig att du började handla ekologiskt? 

- När 

- Nedärvd vana? 

- Påverkad av medier och reklam? 

- Skapat sig en egen uppfattning genom att läsa på? 

Hur stor inverkan har priset på ditt inköp? 

Har den ekologiska märkningens synlighet någon inverkan på dina köpvanor? 

Social påverkan 

Hur vanligt är det att människor i din omgivning gör ekologiska val? 

- Vänner? 
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- Familj? Hur länge har den vanan funnits? Under hela uppväxten? 

- Bekanta? 

- Hur vet du detta? Har du sagt det? Har du iakttagit det?  

Hur ofta brukar du handla tillsammans med någon? 

- Vilka varor? 

- Med vem? Vänner, familj eller bekanta? 

- I vilka situationer? Gemensamma middagar? Events? Skall produkten konsumeras 

tillsammans? 

- Varför? 

Känner du någon gång att du blivit ”påverkad” till att köpa ekologiskt utav någon i din 

omgivning? 

- Hur kändes det? Kändes det jobbigt? Kändes det bra? Samma känsla både under 

och efter eller förändrades den? 

- Vilka produkter? 

- Varför? Vad hade personen för argument? 

Har du någon gång påverkat eller försökt påverka någon annan att köpa ekologiska 

varor? 

- Vem? Vänner, familj eller bekanta?  

- På vilket sätt? 

- Vad blev resultatet? Fungerade det, lånsiktigt eller kortsiktigt? 

- Någon tanke om hur personen upplevde situationen? 

Känner du någon gång att du blivit ”tvingad” till att köpa ekologiskt utav någon i din 

omgivning? 

- Hur kändes det? Kändes det jobbigt? Kändes det bra? Samma känsla både under och 

efter eller förändrades den? 

- Vilka produkter? 

- Varför? Vad hade personen för argument? 

Har du någon gång tvingat eller försökt tvinga någon annan att köpa ekologiska varor? 

- Vem? Vänner, familj eller bekanta?  

- På vilket sätt? 

- Vad blev resultatet? Fungerade det, lånsiktigt eller kortsiktigt? 

- Någon tanke om hur personen upplevde situationen? 
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