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visuell kommunikation 

Syfte: Syftet med vår uppsats är att identifiera intressanta fenomen 
kring ekologiska produkters förpackningsdesign. Fenomen som 
kan ligga till grund för vidare forskning. 

Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod bestående av semi- 
strukturerade djupintervjuer med konsumenter samt en serie 
butiksstudier för att samla in primärdata till detta arbete.   

Teoretiska perspektiv: Vi har i teorikapitlet beskrivit teorier dels från området för 
förpackningsdesign, och dels konsumentbeteendevetenskapen i 
form av teorier om motivation, self, involvement och means-end 
chain. 

Empirisk analys: Utifrån valda teorier har vi tolkat resultaten från de 15 kvalitativa 
djupintervjuerna. Resultaten har tolkats utifrån olika 
huvudteman vi funnit intressanta från intervjuerna vilka 
inkluderar den allmänna inställningen och kunskapen om 
ekologiska produkter samt förpackningens roll och påverkan. 

Slutsatser: Vi har genom denna studie kommit fram till att ekologiska 
produkters förpackningsdesign har en viktig informativ uppgift, 
inte främst för att sticka ut och vara lätta att hitta, utan för att 
kommunicera just det faktum att de är ekologiska. Vi har funnit 
framför allt två starka attribut som förknippas med ekologiska 
produkter; Medvetenhet och ekonomisk stabillitet. Vår tolkning 
är att detta är önskvärda personlighetsattribut som anspelar på 
self, statussymboler som personer inte skäms för att visa upp för 
andra, utan rent uttryckligen tycker känns bra att ha i hemmet. 
Vi har därför dragit slutsatsen att det viktigaste designmässigt är 
att ekologiska produkter skiljer sig tydligt från andra produkter, 
rent konkret: att de är gröna. De behöver således inte 
nödvändigtvis vara estetiskt attraktiva så länge de fyller sin 
kommunikativa och informativa roll.  
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Abstract 

Title:   Are organic peas best promoted by the color green? A study on 
the significance of package design for organic food  

Seminar date:  2009-01-16 

Course:   Bachelor thesis in business administration/advertising 

Authors:   Helena Elsmén, Rasmus Peterson, Kimberley Wintmo 

Advisor:   Roland Knutsson, Björn Carlsson 

Key words:  Package design, organic food, consumer behaviour, visual 
communication 

Purpose:  The purpose of this essay is to identify interesting phenomena in 
the area of packaging design for organic food. Phenomena that 
can act as inspiration to future research within this field. 

Methodology:  In order to collect first hand information for this study we have 
used a qualitative method consisting of semi-structured 
interviews with consumers and a series of in-store observations. 

Theoretical perspectives:  We have used two different fields of research for the theoretical 
perspective of this essay. These are theories on package design 
and consumer behaviour, including theories on motivation, the 
self, involvement and means-end chain. 

Empirical foundation:  Based on the chosen theories we have analyzed the results of our 
interviews. The results are presented and interpreted via 
interesting topics derived from the interviews. These include the 
existing knowledge and attitude among the respondents as well 
as the role and impact of the package design.  

Conclusions:  Through this study we have concluded that the package design 
of organic food plays an important roll for conveying 
information about the product. Not only to make it easier for 
consumers to find it, but more so for communicating the fact 
that the product is organic. We have found two strong attributes 
associated with organic products; awareness and financial 
stability. We interpret these attributes to be favourable traits to 
ones personality as they are symbols of status that allude to the 
self. People are not ashamed, but actually pleased to be able to 
show these symbols off in their homes. For this reason we have 
deduced that the most important issue in terms of package-
design is that the organic products are given a distinct design to 
separate them from other products, a tangible example is the 
presence of green elements on the package. Thus, the packages 
don’t necessarily need a stylish or fashionable design, as long as 
they do the job of communicating and conveying the desired 
qualities of the products. 
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1 INLEDNING 
 

Syftet med detta kapitel är att introducera läsaren till det ämne vi valt att 

undersöka. Vi kommer att börja med att ge en beskrivning av den bakgrund 

varifrån vår frågeställning kan härledas. Vi vill med detta ge läsaren den 

bakgrundkunskap som förklarar vårt intresse inför det valda ämnet. Vi 

kommer sedan att diskutera det mer specifikt valda problemet utifrån 

tidigare forskning för att avsluta med att beskriva arbetes frågeställning 

och syfte. 

 

 

1.1 Bakgrund 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för bakgrunden till vår frågeställning. Vi kommer att 

börja med att beskriva den aktuella miljösituationen på ett globalt plan. Ett steg närmre 

bättre miljö och hållbar utveckling är att inhandla ekologiska livsmedel. Vi har valt att göra 

vår studie i livsmedelsbranschen, och för att smalna av ytterligare ämnar vi lägga fokus på 

förpackningsdesign av ekologiska varor. Vårt stora intresse för miljödebatten har legat till 

grund för vårt val. Vi har för avsikt att sätta förstoringsglaset på utseende och design men då 

vårt intresse bottnar i miljösituationen har vi flätat ihop begreppen förpackningsdesign, 

ekologiska livsmedel och hållbar utveckling.   

 

1.1.1 Miljösituationen  

Den 23:e september är ett datum som i år, 2008, markerar en beklagansvärd milstolpe i 

interaktionen mellan mänsklighetens ekonomiska system, världssystemet, och naturens 

ekologiska system. Earth Overshoot Day eller Ecological Debt Day kallas detta datum, som enligt 

data från Global Footprint Network (www.footprintnetwork.org) markerar den dag på 

kalenderåret som mänskligheten förbrukat alla naturresurser planeten är kapabel att generera 

under hela året 2008. Detta innebär att vi resten av året ”lånar” av naturens resurser för att 

tillgodose våra behov. Vi använder alltså jordens resurser i högre takt än naturen hinner 

återgenerera dessa. Detta har vi gjort sedan mitten av 80-talet. Datumet har emellertid 

tidigarelagts under åren eftersom jordens befolkning, och inte minst ekonomin, hela tiden 

växer, samtidigt som den användbara delen av naturen degraderas (Wackernagel & Rees, 

1998). Globalt sett behöver mänskligheten motsvarande 1,4 planeter för att försörja sitt 

nuvarande levnadssätt. Vi har dock bara en enda planet, vilket resulterar i att tillgången av 
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naturresurser, som träd och fisk, fortsätter sjunka medan vårt avfall, idag framförallt 

koldioxid, ökar (www.footprintnetwork.org).   

 

Att vi idag använder mer resurser än planeten hinner återgenerera samt skräpar ner i högre 

takt än vad naturen hinner omhänderta, är något som framtida generationer kommer att 

behöva betala för. Detta är motsatsen till det svåravgränsade begreppet hållbar utveckling. 

Konceptet hållbar utveckling har definierats, i mest accepterad utsträckning, av The World 

Comission on Environment and Development, vilket brukar refereras till som 

Brundtlandskommissionen (Tjärnemo, 2001), på uppdrag av FN 1987. En hållbar utveckling 

är utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov. Eller som Ann Thorpe, i boken Design för hållbar 

utveckling, definierar: ”Utveckling som baseras på miljömässiga och sociala betingelser som främjar 

mänsklig välfärd i obegränsad tid” (Thorpe, 2008:12).  

 

Den Schweiziska forskaren Mathias Wackernagel gör liknelsen av en ekonomi som 

industriell metabolism. En ekonomi behöver ”äta” resurser, naturtillgångar, och till slut 

behöver allt som kommit in lämna ”organismen” som avfall (Wackernagel och Rees, 1998). 

Om vi föreställer oss att vi sätter en glasbubbla över en stad, där ingenting kan ta sig in eller 

ut, är det inte svårt att inse att staden ganska snart skulle dö ut av resursbrist. Frågan som 

Wackernagel ställer sig är hur stor mark bubblan behöver täcka för att staden på sikt ska 

kunna klara sig. Ytan mark som behövs utgör stadens ekologiska fotavtryck. Global 

Footprint Network uppskattar att det skulle behövas ungefär fem planeter som jorden för att 

tillgodose hela jordens befolkning med samma per capita ekologiska fotavtryck som 

medelamerikanen lämnar (www.footprintnetwork.org). Eftersom den globala ekonomin är 

på frammarsch och utvecklingsländer utvecklas i allt högre takt, samtidigt som 

världspopulationen växer, kommer och behöver miljöfrågan och människans interaktion 

med ekologin att behandlas i allt större utsträckning.     

 

      "In a world of shrinking resources, those who first recognize the need for sustainability and adopt 

appropriate strategies will succeed best in future global competition." Yves Manfrini, Union Bancaire 

Privee, Switzerland (www.footprintnetwork.org)  
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1.1.2 Konsumenter och påverkan  

För att närma sig ett samhälle som är mer inriktat på hållbar utveckling finns det en stor tro 

på att företagen behöver spela en central roll i processen, inte minst de stora multinationella 

bolagen. Inspirerat från idén av hållbar utveckling har en del mer affärslika koncept 

utvecklats, idéer som är tänkta att göra skillnad inom det nuvarande ekonomiska systemet, 

istället för att genom politisk väg ändra systemet. En vanlig hållning hos företag har varit att 

enbart se ekologiska problem som hot, istället för möjligheter. Den inställningen är för 

många eventuellt på väg att ändras då möjligheter om nya konkurrensmedel dyker upp, detta 

i samband med att opinionen hos konsumenterna förändras (Tjärnemo, 2001).    

 

Utöver en långsiktig kollektiv rationalitet, finns åtminstone två företagsrationella anledningar 

till varför bolag kan motiveras att använda sig av miljöanpassade metoder. Den första 

handlar om kostnadsbesparing och den andra om marknadsmöjligheter. Genom att använda 

sig av, till exempel, energi- och resurssnåla tillverkningsmetoder kan företaget spara in på 

kostnader. Det går likt detta att spara in saneringskostnader och annat genom att ta hänsyn 

till den angränsande miljön. Även marknadsmöjligheterna kan visa sig ha väldigt stor 

potential för lönsamheten hos företag. Om konsumenterna genom sin köpkraft trycker på 

företagen att bli mer miljövänliga öppnas en helt ny marknad där det går att konkurrera om 

kunder utan att behöva kostnadseffektivisera på planetens bekostnad (Tjärnemo, 2001). 

 

Det är viktigt att se miljökrisen inte bara som ett tekniskt och miljömässigt problem, utan i 

större utsträckning ett socialt och beteendemässigt. Det blir därför viktigt att försöka ändra 

på vanor. Då konsumenten, genom sina vanor, innehar en maktposition i samhället blir de 

väsentligen föremål för påverkan. Att påverka konsumenter kan styra det ekonomiska 

systemet genom en av de mest grundläggande variablerna, nämligen efterfrågan. Efterfrågan, 

en variabel som styr vilka aktörer som kommer förbli framgångsrika på den ekonomiska 

globala marknaden.  

 

1.1.3 Ekologiska produkter 

”Ekologisk odling är jordbruk som bedrivs enligt principerna för hållbar utveckling. Inom den ekologiska 

odlingen betonas en effektiv användning av näringsämnen och andra ickeförnyelsebara naturresurser.” 

(Heikki Koskimies, 2007)  
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Ekologiska produkter kan ses som ett sätt att inom det nuvarande systemet kunna använda 

sig av konsumenters makt för att styra resursutnyttjandet. För att en vara ska få kallas 

ekologisk skall den bland annat vara miljövänlig och verka för god djuromsorg, god hälsa 

samt socialt ansvar. Att en vara är miljövänliga innebär att inga kemiska bekämpningsmedel 

eller genmodifierade organismer får användas. God djuromsorg betyder bland annat att 

djuren ska leva så naturligt som möjligt samt inte får medicineras i förebyggande syfte 

(www.krav.se). I och med kraven som ställs på ekologiska varor skulle man kunna hävda att 

de är bättre än icke-ekologiska varor. Att produkterna inte innehåller bekämpningsmedel 

innebär stora lättnader för miljön i form av minskade utsläpp, men även ur hälsoperspektiv 

för slutkonsumenten som undslipper de farliga gifterna. 

 

Det finns många undersökningar som pekar på svenska folkets attityder till ekologiska varor, 

och de visar att en majoritet är positivt inställda till ekologiskt. Ett exempel är 

Jordbruksverket rapport från 2004, där svarar 55 procent av de tillfrågade att de föredrar 

ekologiska varor, medan 35 procent säger att de alltid eller ofta köper ekologiskt 

(Jordbruksverket, 2004). Trots dessa påståenden ser realiteten något annorlunda ut. Endast 

knappa tre procent av alla livsmedel som säljs i Sverige är ekologiska (www.scb.se). 

 

En annan rapport är skriven på uppdrag av Konsumentverket och fokuserar på 

marknadskommunikation och vilka budskap man bör kommunicera för att nå effekten av 

ökad konsumtion av ekologisk mat. Här framkom att budskapen behöver kopplas mer till 

den personliga nyttan konsumenten kommer att uppleva. Att kommunicera miljövänligheten 

som huvudargument för ekologisk mat innebär endast att sälja in produkterna till dem som 

redan är frälsta (Konsumentverket 2006:13). 

 

Även Solér (1997) menar att det inte nödvändigtvis är den miljövänliga aspekten man bör 

lyftas fram för att konsumenter ska köpa eko-mat. Hon menar att konsumenter köper 

produkter som har en mening för just dem. Denna mening kan för en del ligga i 

miljövänlighet, men som framkommer i Konsumentverkets undersökning 

(Konsumentverket 2006:13) ligger det för majoriteten av svenska konsumenter på andra 

faktorer. Det som framförallt har betydelse för köp av livsmedel är smak, fräschhet samt att 

produkterna är nyttiga och hälsosamma. 
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Hur fräscha produkterna ser ut är bevisligen något som är viktigt för konsumenterna, men 

ekologiska livsmedel innebär inte bara färsk frukt och grönsaker. Det finns ett brett utbud av 

torrvaror, mejeriprodukter och frysta varor som är ekologiska. Designen av dessa spelar 

rimligtvis inte mindre roll än för andra varumärken, ändå har den ekologiska designen 

generellt tagit en annan ansats. Designen präglas ofta av naturmaterial och gröna nyanser, 

förmodligen för att kommunicera miljövänlighet. Detta strider mot det 

attitydundersökningarna kommit fram till, nämligen att det inte är miljövänligheten som man 

ska kommunicera som huvudattribut med ekologiska varor. 

 

1.1.4 Produktförpackningar och design 

Produktförpackningen som en kommunikationskanal och förpackningens design är 

intresseområden som växer (Silayoi & Speece, 2007) i och med att det blir allt större 

konkurrens om platsen och följaktligen konsumenterna i livsmedelsbutiker (Rettie & Brewer 

2000). Det finns ett antal attribut som utgör en förpacknings design, däribland färg, form, 

logotyp, bilder och förpackningsmaterial (Underwood & Klein, 2002). 

 

1.1.4.1 Produktförpackningar och funktion 

Förpackningen kan sägas ha två olika grundfunktioner, en funktionell och en visuell. Den 

funktionella har till uppgift att dels skydda produkten och dels underlätta för lagring och 

användning av produkten, såsom en förpackning som innehåller många små förpackningar, 

eller en smart hällpip. Den visuella kan sägas framförallt ha en kommunikativ roll. Oavsett 

om ett företag fokuserar på kommunikationsfunktionen eller inte så går det inte att undvika 

den (Prendergast & Pitt 1996). Förpackningen är en del av konsumentens upplevelse av 

produkten. Den kan i stor utsträckning kommunicera attribut om själva produkten, till 

exempel i fråga om produktens kvalitet. Är man inte medveten om detta finns en risk att 

denna kommunikation ger en negativ bild av produkten och varumärket (Silayoi & Speece, 

2007). Detta kan sammanfattas i citatet:  

 ”A package must protect what it sells and sell what it protects” (Prendergast & Pitt 1996) 

 

De båda huvudfunktionera för en förpackning flyter lätt samman och många företag arbetar 

därför efter en konkurrenskraftig strategi där både praktiska och visuella aspekter vägs in 

(Prendergast & Pitt 1996). I denna uppsats kommer vi dock att fokusera på den visuella 

delen av förpackningsdesign, alltså hur förpackningen kan sälja produkten. Enligt 
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Underwood (2003) går åsikterna delvis isär om huruvida förpackningen ska ses som en del 

av den fysiska produkten eller som något externt, som visserligen är en del av själva köp- och 

konsumtionsprocessen, men som inte direkt påverkar produkten. Rettie & Brewer (2000) 

menar att förpackningen avgjort spelar en stor roll i konsumentens köpbeslut då 73 procent 

av livsmedelsköpen avgörs i själva köpsituationen i butiken. Underwood (2003) menar också 

att förpackningen i detta läge utgör en kraftfull kommunikationskanal genom att skapa och 

leverera mening för konsumenterna, och anser att den till och med kan stärka relationen 

mellan en konsument och ett varumärke eller företag. Prendergast & Pitt (1996) menar att 

förpackningen har ett strategiskt syfte i form av att den ger möjlighet för produkten att sticka 

ut från konkurrenterna.  

 

En annan aspekt som gör förpackningen till ett betydelsefullt produktattribut är dess 

förmåga att leverera något konkret och tredimensionellt till konsumenten (Underwood 

2003). Att kunna förmedla något konkret och greppbart är ofta önskvärt i marknadsföringen 

av produkter eller mervärden som till sin natur inte är greppbara. För produktkategorin 

ekologiska varor är produkterna i sig greppbara, men de mervärden som konsumenten 

förväntas betala ett högre pris för är det inte. Därför tycker vi att det är intressant att titta 

närmare på förpackningsdesignen av ekologiska varor och hur konsumenterna uppfattar 

detta.  

 

1.1.4.2 Produktförpackningar och deras betydelse 

Flera studier visar på att vikten av förpackningsdesignen varierar beroende på om produkten 

är en high eller low involvement-vara (Underwood, 2003). Underwood (2003) menar att 

förhållandet är så att ju lägre involvment varan har, desto större roll spelar 

förpackningsdesignen. Med detta som bakgrund finner vi det lämpligt att först avgöra om 

ekologiska varor innebär high eller low involvement för konsumenten. Dessa teorier 

kommer att beskrivas under teorikapitlet för att sedan försöka besvara frågan om ekologiska 

livsmedel innebär high eller low involvment. 
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1.2 Problemdiskussion 

1.2.1 Förpackningsdesign och ekologiska produkter 

Ekologiska produkter är icke-greppbara såtillvida att det är svårt för konsumenten att avgöra 

om de är just ekologiska. Den ekologiska sidan av produkten är ett icke-greppbart 

produktattribut även om produkten i sig är greppbar i allra högsta grad. Produkter som är 

greppbara använder sig ofta av icke-greppbara attribut för att marknadsföra sig, till exempel 

säljer man bilar med attribut som hopp och frihet. Icke-greppbara produkter kan med fördel 

emellertid marknadsföras med hjälp av greppbara attribut, såsom förpackningar och 

symboler (Tjärnemo, 2001). Det kan alltså vara viktigt att få det ekologiska att bli greppbart 

och påtagligt genom att skapa en image av ett företag som pålitligt, att försöka sälja 

ekologiska produkter med en pålitlig design och ett differentierat och välpositionerat 

varumärke.  

 

Vi lever idag i ett överkommunicerat samhälle, där varje företag måste slåss om utrymme för 

att synas (Reis och Trout, 1986). Det kan vara svårt för enskilda företag att nå ut med 

komplicerade budskap, såsom informationen om ekologiska produkter. Enligt Silayoi och 

Speece (2007) är förpackningsdesign till stor hjälp för att sticka ut och skilja sig från 

konkurrenterna, dessutom ökar den kundernas igenkänning. Förpackningarna kommunicerar 

även vilken kvalitet produkten tros besitta. Om förpackningen kommunicerar hög kvalitet 

förutsätter konsumenterna oftast att produktens kvalitet är hög. Detsamma gäller för 

förpackningar som symboliserar låg kvalitet, och då förutsätts vara sämre (Silayoi & Speece, 

2007). 

 

Hur påverkar man konsumenterna? Är det möjligt eller ens rimligt att försöka sprida 

information och spela på konsumenters rationella handlande? Något som för ekologiska 

produkter i hög grad bygger på långsiktiga intressen. Eller är det kanske lönsamt att leta efter 

andra alternativa vägar att påverka konsumenters kortsiktiga intresse? 

 

Hur kan företag göra för att attrahera mindre miljömedvetna, eller mindre aktiva 

konsumenter? Enligt Rettie och Brewer (2000) finns idag tendenser mot stora veckoinköp av 

dagligvaror, vilket lämnar lite utrymme för informationsbearbetning, övervägande och beslut. 

Många inköp sker av vana, samt 73 procent av köpbesluten sker i försäljningssituationen 
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(Rettie och Brewer, 2000). Vilken roll förpackningsdesignen spelar för de ekologiska 

livsmedlen ska vi försöka utreda i detta arbete, men det är en rimlig tanke att den spelar en 

stor roll som kommunikatör.  

 

Sammanfattningsvis, har vi funnit forskning rörande konsumenters attityder till, och 

beteende mot, ekologiska varor. Vi har även funnit en del förklaringar till den stora klyftan 

däremellan. Dessa förklaringar riktar in sig på marknadskommunikationen kring ekologiska 

varor, hur denna ska utformas och vilka attribut som kan få konsumenter att vilja ändra sina 

vanor. En aspekt som vi tycker är intressant och som inte tidigare har undersökts är om 

förpackningsdesignen kan ha någon inverkan på konsumenters beteende kring ekologiska 

varor. På vilket sätt skiljer sig designen av förpackningar för ekologiska varor mot vanliga 

produkter? Finns det en ”ekologisk förpackningsdesign” och är denna tilltalande för 

konsumenterna?  

1.3 Problemformulering 

Mot bakgrund av vår problemdiskussion sammanfattar vi här den frågeställning vi valt att 

jobba utefter: På vilka sätt kan förpackningsdesignen ha betydelse för ekologiska produkter?  

1.4 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att identifiera intressanta fenomen kring ekologiska produkters 

förpackningsdesign. Fenomen som kan ligga till grund för vidare forskning.  

 

1.5 Avgränsningar 

Vi kommer att begränsa oss till att beröra ämnet förpackningsdesign i generella termer och 

applicera detta på produktsegmentet ekologiska varor. Det finns ett flertal studier som tar upp 

frågan om ekologisk och hållbar produktdesign i kontexten att förpackningen i sig ska vara 

miljövänlig i fråga om till exempel förpackningsmaterial och återvinningsbarhet. (McTaggart 

2008, Prendergast & Pitt 1996). Visserligen hänger de två fenomenen till viss del ihop, men 

vi väljer i denna kandidatuppsats att endast beröra den aspekten som rör ekologiskt i form av 

innehållet i produkterna.  

 

Vi vill även återigen nämna att vi i detta arbete enbart kommer att fokusera på den visuella 

aspekten av förpackningsdesign. Den funktionella aspekten går aldrig helt att bortse från 

eftersom många förpackningskomponenter upplevs på båda planen. Material ingår till 
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exempel både i den funktionella designen, men även i den visuella. Tyngdpunkten kommer 

dock att ligga enbart på den visuella aspekten. 

 

Vidare så vill vi poängtera att vi endast kommer att beröra Sverige och den svenska 

livsmedelsmarknaden i detta arbete. Vi är medvetna om att den miljödebatten i vilken vi 

finner vår bakgrundsproblematik är global, men vi har valt att begränsa problemet till Sverige 

för att få en överskådlig frågeställning.  
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2 METOD 

För att uppnå de målsättningar man har med sin forskning är metoden ett 

viktigt redskap. Valet av metod bör utgå från den aktuella frågeställningen 

och arbetets syfte. I detta stycke vill vi underlätta för en kritisk granskning 

av uppsatsen genom att diskutera vårt vetenskapliga förhållningssätt samt 

val av metod. Vi börjar med att klargöra vilket perspektiv vi valt, och 

fortsätter sedan med vårt val och vår syn av olika forskningsansatser.  

 

2.1 Perspektiv 

Enligt Jacobsen (2002) är det allt mer populärt att när man utvecklar problemfrågeställningar 

att försöka se ett fenomen utifrån olika perspektiv. För att försöka undvika missförstånd eller 

eventuella otydligheter vill vi klargöra vilket perspektiv vi valt för att närma oss vår 

undersökning.   Eftersom vi intresserar oss för vilken påverkan förpackningsdesignen har på 

de potentiella köparna, konsumenterna, har vi valt att granska förpackningsdesignen utifrån 

deras perspektiv.  Som vi ska se föranleder detta perspektiv oss till att bedriva empiriska 

undersökningar på konsumenter för att försöka skapa förståelse för vilken mening och 

betydelse ”vanliga” konsumenter konstituerar till olika objekt i sin upplevelsevärld.  

 

Det perspektiv man väljer för att närma sig sin forskning, kan enligt Alvesson och Sköldberg 

(2008) vara avgörande för vilka underliggande samband eller djupstrukturer man finner. Vi 

anser det därför viktigt att på ett någotsånär sätt försäkra oss om att det verkligen är 

konsumenternas perspektiv vi genom vår forskning tar del av. Det är därför vi valt att inrikta 

oss på betydelse, att försöka ta reda vad konsumenterna menar, låta dem förklara i sina egna 

ord hur de upplever ekologiska varor och förpackningsdesign. Som vi ska se är det detta som 

ligger till grund för vårt val av kvalitativ metod då vi instämmer i kritiken mot kvantitativ 

metod. Kritik som påpekar att det finns risk i att samla in kvantifierbar data, att forskaren i 

förväg definierar vad som är relevant att besvara (Jacobsen, 2002). Vi vill inte riskera att vi 

endast applicerar vårt eget perspektiv på studien utan att ge oss själva en rimlig chans att få 

tal del av konsumenternas. 

 

Vi har även medvetet valt att inte intervjua eller göra någon annan undersökning av 

branschkunniga, eller så kallade experter på området. Detta eftersom vi inte vill att vår 

undersökning ska bygga på en tolkning av deras tolkning av vad konsumenter upplever. Så 
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för att undvika en extra tolkningsnivå väljer vi att istället direkt anamma konsumenternas 

perspektiv.  

 

2.2 Sanningsbegrepp 

Vårt val av tillvägagångssätt och metod i denna uppsats är präglad av vår syn på byggandet 

av teorier och sambandet mellan empiri och teori. Här ska vi resonera lite krig vår 

uppfattning om ”sanning” och kunskap.   

 

Alveson och Sköldberg (2008) har identifierat tre olika sätt att se på sanning, eller kanske 

snarare tre olika sanningsbegrepp.  Dessa begrepp benämner de representativt, pragmatiskt samt 

signifikativt. Det representativa ställer krav på korrespondens med verkligheten, för att en 

utsaga ska inneha sanningshalt bör den peka på motsvarighet hos yttre företeelser. Det 

pragmatiska sanningsbegreppet ställer krav på praktisk användning. Slutligen är det 

signifikativa begreppet mer åt det tolkande hållet och lägger fokus på sanning som betydelse, 

som uppdagandet av en djupare mening. Det har alltså inget med användningen eller 

fruktbarheten av kunskap att göra.  

 

Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) råder det ingen direkt motsättning mellan de olika 

begreppen, utan är snarare så att de flesta teorier har inslag av alla tre koncepten. Däremot 

tenderar teorier att betona begreppen i olika grad. I vår uppsats lägger vi tyngdpunkten åt det 

signifikativa sanningsbegreppet, genom att först och främst intressera oss för att ta reda på 

betydelsen hos fenomenet vi studerar, i detta fall förpackningsdesignens betydelse. Vi har 

dock förhoppningar om att det vi kommer fram till ska kunna korrespondera med 

verkligheten och att den betydelse vi blottlägger kan ligga till grund för mer traditionella 

studier, som att ta reda på orsakssamband eller statistisk frekvens. Uppdagandet av en ny 

mening är det primära och korrespondensen med verkligheten är det sekundära, och 

befinner sig därför utanför omfånget av vår studie. Att sedan studera orsaksrelationer eller 

frekvens av eventuella intersubjektiva fenomen får istället vara föremål för senare forskning. 

Även om vi lägger vikten hos betydelse och mening av fenomen, anser vi den representativa 

sidan nödvändig för att det inte bara ska handla om navelskådning.   

 

Utifrån resonemang likt detta väljer vi alltså att inrikta oss på betydelse och bakomliggande 

mening av förpackningsdesign. För att kunna studera betydelsen räcker det inte med att vi 
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bara utgår från den litteratur vi kunnat finna kring förpackningsdesign, sekundärdata. Vi 

känner oss istället manade att få fram information direkt från dem som konstituerar 

betydelsen, och som vi nämnt ovan intresserar vi oss för konsumenter, till vilka designen är 

riktad. Vi konstaterar alltså ett behov av primärdata. Primärdata är den information som 

forskaren tar del av genom ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporteringar, empirisk 

forskning, till skillnad från sekundärdata som motsvarar all övrig redan bearbetad 

information (Patel & Davidsson, 2003).   

 

2.3 Val av kvalitativ ansats 

Eftersom vi tidigare började diskutera vårt val av kvalitativ metod vill vi här kort diskutera 

kvalitativ och kvantitativ metod i avseende av för- och nackdelar. Vårt val av kvalitativ 

metod är ämnad som medel för att knyta an till vår lite otydliga problemformulering. Med 

detta menar vi att vi inte uttryckt vår frågeställning i exakta termer, där vi genom forskningen 

försöker verifiera eller falsifiera något påstående. Vi har istället valt att använda oss av en lite 

mer otydlig frågeställning för att kunna hålla dörren öppen för olika möjligheter, och således 

genomföra en mer flexibel studie. Detta rimmar väl med valet av en kvalitativ metod då 

enligt Jacobsen (2002) öppenhet är ett nyckelord för den kvalitativa ansatsen. Med öppenhet 

avses här att forskaren inte på förväg specificerat exakt vad han letar efter, utan det finns 

utrymme för flexibilitet. Det är signifikant för den kvalitativa ansatsen att vara flexibel, med 

vilket menas att det finns utrymme för problemställningen att ändras efterhand som 

forskaren får djupare förståelse av det han undersöker (Jacobsen, 2002). Vi har därför valt att 

använda oss av en bred problemställning som i sig lämnar utrymme för olika tolkningar. 

 

Den tidsplan vi arbetar utefter samt de resurser som står till vårt förfogande har i all ärlighet 

även de haft inverkan på vårt val av kvalitativ metod. När vi sätter förstoringsglaset på 

förpackningsdesignens roll och inverkan gällande ekologiska produkter, vore det onekligen 

intressant att studera hur majoriteten av konsumenter skulle svara på olika påståenden. För 

att kunna yttra sig om majoritetsförhållande krävs att man undersöker ett stort representativt 

urval (Bryman & Bell, 2005). För att undersöka en stor mängd personer är det i rimlighetens 

namn nödvändigt att samla in kvantifierbar information. Alltså att använda sig av en 

kvantitativ ansats. Förutom nackdelen att det krävs stora resurser, kan vi även nämna att 

kvantifierbara data ger undersökningar en ytlig prägel. Det krävs förenklingar av annars 

kanske mer komplexa fenomen, och det är svårt att skåda fenomen på djupet (Jacobsen, 
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2002). Det finns även en risk i att vara tvungen att avgränsa svarsalternativen. Detta innebär 

att forskaren på förhand måste definiera vad som är viktigt att få reda på. Vi ser denna 

inflexibilitet som en stor nackdel för en studie som vår, i ett initialt skede, eftersom det då 

blir mycket upp till forskarens gissningar vad som kan vara intressant. Vi tror den 

kvantitativa ansatsen gör sig bättre om vi skulle undersöka frekvensen av eventuella 

intersubjektiva fenomen som kanske kommer till ytan genom vår kvalitativa studie. Även här 

skulle det dock kvarstå problematik med en kvantitativ undersökning. Bland annat att 

avståndet mellan forskare och respondent försvårar tolkningen, och att respondenterna 

kanske inte tolkar och uppfattar undersökningsfrågorna på samma sätt som forskaren avser 

(Bryman & Bell, 2005). 

  

Vi vill genom att påpeka dessa nackdelar understryka att det inte övervägande är resurserna 

som styr vårt metodval, vi är nämligen av uppfattningen att det finns saker och ting man inte 

förstår om man inte sätter sig in i den undersöktes perspektiv. Holme och Solvang (1997) 

beskriver att genom kvalitativ metod försöker forskaren se det fenomen som studeras 

inifrån, och försöker på så vis skapa en djupare och mer fullständig uppfattning av det 

fenomen som studeras. Detta är således vår avsikt. Eftersom vi tror att olika personer 

tillskriver olika mening till objekten omkring sig så ämnar vi genom djupintervjuer försöka 

att tolka vilken betydelse personen i fråga tillskriver förpackningsdesignen. Detta tror vi inte 

blir möjligt genom en mer kvantitativ forskning där forskaren själv tillskriver vilken mening 

saker ska ha, för att sedan kontrollera om ”sin mening” stämmer med andra. 

   

Det finns även kritik riktad mot kvalitativa tillvägagångssätt. Här kan bland annat nämnas att 

det är problematiskt att generalisera utifrån kvalitativ metod, att få urvalet av respondenter 

representativt för en större population. Det är alltså i regel problem med den externa 

giltigheten för kvalitativa studier (Jacobsen, 2002).  Vi är medvetna om detta och ämnar bara 

svara för just de individer vi valt att undersöka, och det med åtanken att det är vår tolkning 

av deras uppfattning vi handskas med. Som vi tidigare har påpekat ämnar vi överlämna åt 

vidare forskning att testa den externa giltigheten av det eventuella fenomen vi kan tänkas dra 

upp till ytan. Även då vi inte menar att man på det sättet utan vidare tar sig runt 

generaliseringsproblemet, då detta kan ses som grundläggande för synen på giltig kunskap 

överhuvudtaget, anser vi oss begrava dilemmat för tillfället.  
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Genom kvantitativ metod skulle vi ha använt oss av ett mycket större antal respondenter, 

och då gjort vårt urval för att försäkra oss om att statistiskt representera hela populationen 

konsumenter (Bryman & Bell, 2005). Men vi ämnar inte genom denna studie fastställa 

kausala förhållanden eller statistisk frekvens för att finna någon generaliserbar ”sanning”. Vi 

siktar istället mot att bidra till den allmänna kunskapsbanken genom att studera hur ett fåtal 

människor uppfattar vissa (ett specifikt) fenomen. Vi åtar därför en deskriptiv istället för 

förklarande ansats, där vi intresserar oss för att utreda eventuella attityder till ämnesområdet. 

Vi har inte genererat en färdig hypotes som vi empiriskt vill kontrollera med ”verkligheten”, 

utan har snarare försökt formulera en fråga som kommer att placera studiesubjekten, istället 

för forskaren, i centrum. Då vi har synen av empirisk data som till sin natur subjektivt 

genererad, hävdar vi inte någon möjlighet till att replikera vår undersökning. Även då vi tror 

på existensen av intersubjektiva fenomen, är det inte några intersubjektiva mekanismer eller 

företeelser vi genom undersökningen försöker fastställa sannolikheten för.   

 

2.4 Förförståelse 

Holme och Solvang (1997) tar upp att det är omöjligt att som samhällsvetare stänga ute sina 

rent mänskliga sidor. Detta är viktigt att forskaren är medveten om för… ”först då kan man ha 

ett klart och entydigt förhållande till sina egna intressen och kunna ha en viss distans till dem i sitt 

forskningsarbete” (Holme & Solvang, 1997:31). Med förförståelse åsyftar vi alltså de 

uppfattningar som vi har om ett fenomen eller en företeelse, och som vi erhållit genom 

livserfarenheter och utbildning, präglat av kultur och samtida paradigm. Eftersom den 

kvalitativa ansatsen är ett ytterst tolkande angreppssätt anser vi det viktigt att föra lite av vår 

förförståelse till ytan, och på så vis även göra mer öppet för läsaren att få inblick i våra 

förutsättningar. 

         

Vår förförståelse är bland annat formad av vårt miljötänkande och vårt intresse och vana för 

ekologiska produkter. Vår positiva attityd till ekologiska produkter kan mycket väl vara aktiv 

i vårt tolkande. När det gäller design i allmänhet, samt förpackningsdesign i synnerhet, är vi 

till störst del präglade av den teori vi läst in inför denna uppsats, och som finns 

sammanfattad i teoriavsnittet.  

 

Våra åtminstone veckovisa besök i olika matbutiker samt våra ”välfyllda” kylskåp har också 

format vår syn av livsmedelsdesign, som inte helt osannolikt kan påverka vår tolkning av 
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respondenternas syn på ekologisk design. Men kanske ännu större inverkan på vår tolkning 

kan tänkas uppstått genom våra, i samband med denna uppsats, aktiva butikstudier som 

finns att läsa om i empiriavsnittet. Då respondenterna förklarar sin syn på utseendet av 

ekologiska produkter är det svårt, om intet omöjligt, för oss att inte referera till vår egen bild 

av de produkter vi observerat. Vi gör därför inte anspråk på att ha ett helt fritt sinne och 

därmed kunna väga respondenternas uppfattningar på en objektiv våg. Istället vill vi här 

uppmärksamma läsaren om studiens, enligt oss, oundvikliga subjektivitet.  

 

2.5 Val av abduktiv slutledningsmetod  

Vilken strategi vi anser bäst lämpad för att få grepp om verkligheten och hur vi resonerar 

kring förhållandet mellan teori, empiri och forskningsresultat anser vi viktigt att klargöra för 

den läsare som kritiskt vill granska vår forskning. Vi vill här passa på att förklara induktion 

och deduktion, samt genom att påpeka deras i vår syn svagheter, diskutera vårt val av en 

abduktiv strategi.   

 

I kort innebär deduktion att man går från teori till empiri (Jacobsen, 2002), man skaffar sig 

genom teoristudier och logiska resonemang en uppfattning. Denna uppfattning, förväntning, 

vill man sedan kontrollera med hjälp av empiri. Oftast går detta till genom generering av en 

hypotes vars sanningsgrad sedan ska verifieras eller falsifieras via kontroll med verkligheten, 

empirisk data. Forskaren går alltså från teori till observationer för att sedan nå ett resultat 

(Bryman & Bell, 2005). Mycket av kritiken riktad mot deduktiv slutledning bottnar i att 

ingenting egentligen sägs om verkligheten utöver bekräftandet av ”gissningar”. Vi kan 

förvisso tänka oss att man med logiska resonemang, utifrån tidigare forskning, i många fall 

kan generera välkvalificerade gissningar. Den kritik vi har svårare att ta oss runt är den som 

påpekar att forskaren löper stor risk att tänka enkelspårigt, att enbart leta efter ”relevant” 

information. Deduktiv strategi bygger så mycket på förväntningar att den kanske döljer viktig 

och uppenbar information, kanske att till och med att den viktigaste informationen förbises 

(Jacobsen, 2002). 

   

Induktion å andra sidan innebär istället att forskaren går från empiri till teori. Idealet är här 

att helt utan förväntningar gå ut i verkligheten och samla in information. Målet är då att 

forskaren ska begränsas så lite som möjligt i valet av vilken information som bör samlas in 

(Jacobsen, 2002).  Alvesson och Sköldberg (2008) påpekar dock att man tar ett riskfyllt 



  

  
21

språng mellan en samling enskildheter till en allmän sanning, alltså teoribildande. Det räcker 

med ett nytt fenomen för att omkullkasta en hel teori då teorin inte bygger på annat än en 

samling observationer. Det finns risk att gå miste om eventuella underliggande samband och 

att genom en induktiv metod stanna på en ytlig abstraktionsnivå.  Då man genomför en 

kvalitativ studie rekommenderas det många gånger att använda sig av induktiv strategi. 

Eftersom den kvalitativa metoden grundar sig i tolkning vill man genom induktion undvika 

en ”onödig” tolkningsnivå. Enligt Jacobsen (2002) uppstår det nämligen en extra 

tolkningsnivå då man använder sig av en deduktiv ansats. 

  

Frågan är vilka gränsdragningar vi egentligen kan göra mellan teori och fakta. Om vi inser 

och accepterar den stora påverkan av, samt omöjligheten att befria oss från, vår förförståelse, 

har vi inte då alltid teori inblandat i våra tolkningar av fakta? Om så är fallet blir det minst 

sagt besvärligt att separera begreppen teori och fakta. Här kan vi dock nöja oss med att se till 

det intima, och åt båda vägar samspelande, förhållandet mellan teori och empiri. Vi ser inte 

teori som någon enkel summering av fakta, utan som Alvesson och Sköldberg uttrycker det: 

”Teorin måste också lyfta sig över ’fakta’ för att få räckvidd” (2008:56). Därför menar vi att det finns 

en inbyggd svaghet i att genom en induktiv metod enbart förlita sig och dra slutsatser från 

empiri.  

 

Vi anser att vi prövar teorier både medvetet och omedvetet när vi utifrån vår förförståelse 

designar forskningen. Men vi vill fortfarande försöka hålla ett öppet sinne när vi tolkar och 

utifrån empirin drar nya slutsatser. Vi vill inte neka empirin att leda in oss på oförutsägbara 

spår, och vill därför inte helt låta den teori vi läst styra vår forskning. Utifrån detta 

resonemang stämmer vår strategi dåligt in på både den deduktiva och induktiva metoden. 

Bryman och Bell (2005) uttrycker att det i flera avseenden är bättre att uppfatta induktiva och 

deduktiva strategier som tendenser, inte som uttryck för en entydig distinktion som alltid 

gäller. Men Alvesson och Sköldberg (2008) påpekar att det finns en tredje strategi utöver 

induktion och deduktion, vilken de benämner abduktion. Abduktionen har inslag av både 

deduktion och induktion, även om den inte bör ses som en enkel mix av dessa. Det kan 

sägas att ” [a]bduktionen utgår från empirisk fakta liksom induktionen, men avvisar inte teoretiska 

förföreställningar och ligger i så måtto närmare deduktionen” (Alvesson & Sköldberg, 2008:56). Detta 

tycker vi stämmer överens med vårt tillvägagångssätt då vi först läst in oss på litteratur om 

förpackningsdesign och tidigare studier angående attityder till ekologiska livsmedel. Detta 

påverkar onekligen vårt val av frågor och vår inriktning i den empiriska datainsamlingen. 
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Slutligen kommer vi att jämföra sammanställningen av empirin med litteratur anknutet till 

vårt intresseområde, och genomföra analysen med hjälp av både empiri och teori. Vår 

arbetsgång och slutledning bygger således inte enbart på verifiering av ett logiskt resonemang 

bottnat i teori, och inte heller genom ytliga samband funna i empiri.   

 

2.6 Datainsamling 

Som vi tidigare varit inne på är primärkällor de data vi själva direkt samlat in, till exempel 

ögonvittnesskildringar och intervjuer. Resterande källor är sekundärkällor (Patel & Davidson, 

2003). Primärdata erhåller vi dels genom intervjuer och dels genom butiksobservationer. 

Tillvägagångssätt, kritik samt motivering för dessa insamlingsmetoder kommer vi att gå 

igenom utförligt under respektive avsnitt i kapitel 4 - Empiri & Analys.  

 

 Sekundärdata kommer vi att samla in genom skriftliga källor i form av böcker, vetenskapliga 

artiklar och rapporter. Beskrivning av det exakta förfarandet vid butiksstudierna samt 

intervjuerna kommer vi att redogöra för under respektive avsnitt i kapitlet för empiri. Detta 

gör vi för att vi tycker det ger läsaren en mer logisk informationsföljd. Man kan då ha detta i 

färskt minne vid tolkningen av vår analys.  

 

Vi har valt att i huvudsak använda oss av vetenskapliga artiklar och tidskrifter för 

inhämtandet av sekundärdata. Vi har funnit att de intressanta forskningsresultat vi påträffat 

oftast ursprungligen stammar från en artikel i en vetenskaplig tidskrift. Enligt Nyberg (2000) 

är det alltid att föredra att gå tillbaka till ursprungskällan då det annars finns en risk att 

resultaten och tankarna förvrängs längs vägen. I något enstaka fall har vi hänvisat till en källa 

i andra hand, via en annan forskares skrift, men endast då vi funnit denna avhandling eller 

artikel trovärdig och med giltig vetenskaplig relevans. Nyberg (2000) menar vidare att man 

endast bör använda sig av forskningsresultat som gjorts på en högre akademisk nivå än den 

det egna arbetet är på. Vi har tagit denna rekommendation med oss och har som lägsta 

akademiska nivå använt oss av doktorsavhandlingar. De data vi samlat in från vetenskapliga 

skrifter är främst till teorikapitlet då vi anser att detta kapitel bör vara så uppdaterat som 

möjligt. 
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3 TEORI 
Vi kommer under detta avsnitt ge en övergripande bild av de modeller och 

teorier vi ämnar använda oss av i denna uppsats. Några av modellerna 

syftar till att förklara olika begrepp och fenomen inom 

konsumentvetenskap och marknadskommunikation, såsom beteenden och 

attityder hos konsumenter. Vi kommer även att presentera teorier som 

berör ämnena förpackning och design i ett försöka att beskriva hur dessa 

begrepp samverkar ur ett konsumentköpsperspektiv. 

 

3.1 Disposition 

Vi kommer att börja med att beskriva befintlig teori om förpackningens roll som 

kommunikatör. Här kommer vi att beskriva en förpacknings olika komponenter och hur de 

samverkar för att kommunicera ett budskap till konsumenten. Vi kommer att fortsätta 

genom att beskriva fyra klassiska begrepp inom konsumentvetenskapen. Dessa är 

motivation, involvement, self och means-end chain. Vi vill med detta förbereda läsaren på att 

det blir ett stort hopp mellan de två olika teoriavsnitten, men vi kommer att motivera detta i 

empiri och analyskapitlet då alla teorier används och vävs samman för att förklara de 

fenomen vi funnit i vår undersökning.  

 

3.2 Förpackning som kommunikationskanal 

En produktförpackning är som vi tidigare nämnt en ypperlig kommunikationskanal som 

företag inom dagligvaruhandeln inte bör förbise. Vad förpackningen kommunicerar kan man 

till viss del styra genom att förbereda förpackningen så gott det går inför de utmaningar som 

väntar i butik. Men man kan aldrig helt styra då även okända faktorer spelar in för hur 

konsumenten kommer att uppfatta förpackningen. Det kan vara saker som tidigare 

erfarenheter om något som påminner om produkten, produktens placering i butiken samt i 

relation till konkurrenterna. För att på bästa sätt utforma förpackning bör man enligt Lynn 

(1981) titta på och testa varje förpackningskomponent för sig för att slutligen testa hela 

förpackningens kommunikationsbudskap på en skara tänkta konsumenter. Stern (1981) 

beskriver två fundamentala koncept som man bör känna till inom förpackningsteori:  

1) Att konsumenter generellt sett inte tydligt skiljer på vad som är 

förpackning och produkt. 
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2) Att konsumenter emotionellt relaterar mer till de egna, upplevda 

egenskaperna om produkten/förpackningen än de reella egenskaperna.  

 

Furness (2003) och Lynn (1981) kallar förpackningen för den tysta försäljaren och menar att 

förpackningen är varumärkets visuella identitet. Hon går vidare genom att säga att 

förpackningen är produkten vid köptillfället, point of purchase. Marknadsföring, 

produktkvalitet och andra attribut i alla ära, men i butiken är det upp till förpackningen att 

motivera konsumenten. Förpackningen ska motivera till köp dels genom att framhäva 

produkten som mer attraktiv än dess konkurrenter men kanske framförallt genom att fånga 

konsumentens uppmärksamhet (Silayoi & Speece, 2007 och Lynn, 1981). I denna kontext är 

valet av färg, form och material viktiga faktorer (Underwood & Klein, 2002 och Lynn, 1981). 

 

Så vad kommunicerar förpackningen? Ja det finns givetvis inte ett enskilt svar på den frågan. 

Förpackningar kan kommunicera allt från kvalitetsgrad till en speciell känsla. Vi kommer i 

följande stycken presentera olika komponenter som utgör en förpackning samt vad som 

karaktäriserar dem. 

 

3.2.1 Färg och form 

Valet av färg och form på förpackningen spelar stor roll för konsumentens motivation till 

köp (VanHurley, 2007 och Lynn, 1981). Enligt VanHurleys undersökning (2007) är kunderna 

mer benägna att köpa förpackningar som är röda och blåa än de som är gröna, gula, lila eller 

orange. Anledningen till detta kan man spekulera i, men bland annat framkom att gult ger ett 

intryck av låg kvalitet medan blått ger ett intryck av lugn (VanHurley, 2007). Denna 

undersökning är visserligen gjord i USA och kan därmed inte direkt appliceras på den 

svenska marknaden eftersom det kan finnas stora kulturella skillnader i hur man uppfattar 

olika färger (Silayoi & Speece, 2007). Dock verkar det som att färgen i all fall spelar en stor 

roll i hur konsumenten uppfattar förpackningen och i förlängningen produkten då färg och 

form, enligt La Croix (i VanHurley 2007) står för 80 procent av den visuella 

kommunikationen. VanHurley (2007) refererar vidare till La Croix som menar att detta lett 

till att konsumenter utvecklat en vana att använda färger och former som ett sätt att samla 

information om potentiella köp. Kombinationen av färg och form kan leda konsumenten till 

specifika associationer, antingen till den egna produkten (önskvärt) eller till något annat som 

konsumenten tidigare upplevt (Silayoi & Speece, 2007). 
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Lynn (1981) beskriver förpackningens påverkan på konsumenterna som till största delen 

omedveten. Hon menar att detta är bra och viktigt att känna till, ur en 

marknadsföringssynpunkt eftersom färger och former påverkar konsumenten utan att denne 

vet om det, och således har större effekt än ord. Vidare menar Lynn (1981) att människor 

har en inbyggd försvarsmekanism mot ord eftersom vi vet att ord är konstruerade för att 

påverka oss, färger och former går emellertid obemärkta förbi detta filter.  

 

Olika personer attraheras av olika färger och färgtoner. Det finns forskning som visar på 

skillnader baserat på olikheter i bland annat kultur, inkomst, nationalitet, geografi och även 

personlighetstyper (Lynn, 1981). Detta kan vara viktigt att tänka på för marknadsförare av 

alla livsmedel, då man ofta har en tänkt målgrupp för sin produkt. När det så väl gäller valet 

av färg finns det tre begrepp att ta ställning till för att nå framgång med sin förpackning, det 

är; visibility, retention och preference. Med visibility menas hur mycket uppmärksamhet färgen 

väcker i butiken, alltså att produkten syns. Här är det bra med klara, starka färger såsom rött. 

Med retention menas hur länge färgen hänger kvar i konsumentens medvetande, vilket är 

viktigt från ett köptillfälle till nästa. Det är även viktigt från det att konsument nås av 

marknadskommunikation till köptillfället. Även kombinationen av färger är viktig. 

Preference är helt enkelt de färger som konsumenten föredrar, vilket inte alls behöver hänga 

ihop med visibility och retention. Alla tre behövs dock för en säljmässigt effektiv 

förpackning (Lynn, 1981). 

 

Enligt Lynn (1981) har färger ett starkt symboliskt värde. Detta kan användas inom 

förpackningsdesign på två olika sätt; för att ge antydningar om själva produkten, eller 

antydningar om produktens attribut. För att koppla detta till ekologiska varor kan man tänka 

sig färgen grön. En grön förpackning som innehåller ärtor symboliserar produkten rakt av. 

En annan grön förpackning kan innehålla tvättmedel och färgen blir då istället en symbol för 

ett av produktattributen - till exempel miljövänlighet.  

 

En förpacknings form och storlek spelar också stor roll för hur förpackningen upplevs. 

Många företag har gått från att ha så stora förpackningar som möjligt, för att ge ett intryck av 

att det finns mycket i produkten, till att göra förpackningarna så små som möjligt. Detta för 

att spara på hyllplats och få in så många produkter som möjligt på den, till företaget, angivna 

hyllplatsen (Eksell, 1999). Vilken form en förpackning har stor betydelse för hur produkten 
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upplevs och vad det upplevs vara. Formen är ett annat hjälpmedel som delvis undermedvetet 

styr konsumenterna till produkterna som de söker (Stern, 1981). 

 

Ett bra exempel för att demonstrera hur färg och form samspelar för att hjälpa konsumenten 

hitta rätt är mjölkpaket (nu tänker vi oss Skåne och Skånemejeriers mjölk). Att hitta rätt hylla 

är lätt, förpackningarna utgör nästan en vägg av lika stora ”tegelstenar”, alla fyrkantiga och 

25 cm höga. Vilket paket konsumenten väljer avgörs av färger, rött för lättmjölk, blått för 

mellanmjölk och så vidare. Om man så tänker sig att Skånemejerier en dag bytte färg på 

paketen så att orange blev lättmjölk och blått minimjölk. Man kan fråga sig hur många 

konsumenter som då skulle köpa hem fel sorts mjölk. Man kan också tänka sig att Zoegas 

började sälja kaffe i plastpåsar, hur skulle de gå för att konsumenter som vet exakt hur stort 

ett Zoegaspaket är? De kanske till och med har en kaffeburk hemma med storleken anpassad 

efter Zoegaspaketet. 

 

3.2.2 Logotyp och varumärke 

Varumärket/logotypen spelar en viktig roll för igenkänningen av en produkt. Det sker dels 

som en psykologisk aspekt genom att konsumenten har en attityd till varumärket sedan 

innan, men även genom dess färgval och komposition. En logotyp som är unik i sin 

komposition och alltid framställs i samma färger kommer ha en högre igenkänningsgrad 

(Lynn, 1981). Detta kan vara viktigt för att hjälpa konsumenten att hitta rätt i 

livsmedelsdjungeln. För ekologiska varor finns det en annan viktig aspekt som rör 

varumärken och det är märkningen av ekologiska varor. Det finns ett antal olika 

certifieringar för ekologiska varor och de utgör en del av den förpackningsdesign som 

konsumenten har att ta ställning till. Vi har därför valt att kortfattat presentera ett antal 

certifieringar i avsnitt 3.2.2.1 - Ekologiska märkningar, nedan.  

 

Fredlund (2005) menar att det även råder ett omvänt förhållande där förpackningsdesignen 

spelar en stor roll för varumärkesbyggandet. Förpackningen är bärare av varumärkets 

grafiska profil och förmedlar den visuella kommunikationen. En väl genomtänkt och lyckad 

förpackningsdesign kan således stärka varumärket. Men Fredlund (2005) menar även att 

designen i sig inte har ett värde, utan att det ska ses som ett tillvägagångssätt för att 

kommunicera varumärkets identitet och profil. Eksell (1999) hävdar att företag med en dålig 

eller ogenomtänkt grafisk design endast kan klara sig om varorna i sig är av prima kvalitet 

eller om konkurrensen är minimal. Om inte dessa förhållanden råder är det nödvändigt för 



  

  
27

företag att skapa en identitet eller en markant profil, vilket enligt Eksell (1999) görs med en 

kvalitativ designsatsning. 

 

3.2.2.1 Ekologiska märkningar 

Då märkning av produkter utgör en viktig del av förpackningsdesignen (Collins-Chobanian, 

2001) och kan förenkla för konsumenten att göra ”rätt” val har vi valt att kortfattat nämna 

de olika ekologiska märkningar som finns i Sverige.  

 

• KRAV (bilaga 1 - figur 1) är den mest erkända ekologiska märkningen i Sverige. För 

att bli KRAV-märkta måste produkterna i alla led uppfylla kraven avseende: bra 

miljö, god hälsa, god djuromsorg och socialt ansvar. KRAV-märkta produkter är fria 

från kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och längst helt produktionsledet har 

varken djur eller arbetare farit illa (www.krav.se). 

• Demeter (bilaga 1 - figur 2) har huvudsakligt fokus på biodynamisk odling vilket 

innebär ett kretsloppstänkade rakt igenom. I praktiken betyder det t ex att det ska 

vara balans mellan djurhållning och odling på gården, eller att lokala bönder går 

samman för att ta tillvara det bygden producerar (www.demeter.se). 

• Svenskt Sigill (bilaga 1 - figur 3) är ett kvalitetsmärke som bland annat står för 

miljöansvar, säkra livsmedel och öppna svenska landskap. Det stödjer Lantbrukarnas 

Riksförbunds 3 ledord: säkerhet, etik och miljöhänsyn. Både blommor och råvaror 

kan bära märkningen (www.svensktsigill.se). 

• EU-märkningen (bilaga 1 - figur 4) sträcker sig, som namnet antyder, över landsgränser 

i Europa. Den är ännu inte så känd bland konsumenterna och får ses som ett 

komplement till befintliga nationella märkningar. Det pågår diskussioner om denna 

logotyp ska ändras, men under 2009 är det denna märkning som gäller på europeisk 

nivå (www.slv.se -1). 

 

3.2.3 Material 

Forskning och artiklar kring materialets betydelse för försäljning av livsmedelsförpackningar 

uppfattar vi vara ett ganska så sparsamt utforskat område. Det finns visserligen mycket 

skrivet kring material av olika typer, men det vi saknar är vilken betydelse material har för 

konsumenten vid livsmedelsinköp. Livsmedelsverket skriver på sin hemsida (www.slv.se-1) 

lite om vilka funktioner förpackningar för livsmedel har. Där kan man bland annat läsa att 
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förpackningar bevarar livsmedlets näringsvärde, smak och lukt. Dessutom så skyddar 

förpackningar mot ljus, fukt, syre, bakterier och föroreningar. Livsmedelsverket skriver också 

att de flesta livsmedelsförpackningarna består av plast eller kartong.  

 

3.3 Konsumentbeteende 

3.3.1 Motivation  

Motivationsbegreppet har mycket historia bakom sig och motivationsstudier har under 1900-

talets senare hälft varit åtskilliga. Motivation är definierad som en känsla eller ett begär som 

påverkar viljan och får den att agera. ”Motivation is defined as an emotion or desire operating on the 

will and causing it to act” (Pincus 2004:375). Tidiga teorier säger att motivation är resultatet 

omättade behov. De här teorierna står sig även idag (Pincus 2004). Motivationsteorier kan 

förklara varför människor agerar på olika sätt i till exempel köpsituationer. Eftersom alla 

styrs av olika motivationer strävar alla mot olika mål. Det skulle kunna förklara varför en del 

väljer att köpa ekologiska varor medan andra inte gör det. Vi har därför valt att inkludera 

några teorier om motivation i denna uppsats.  

 

Ernest Ditcher (1964) definierar motivation som alla de faktorer som gör att människan 

beter sig och strävar mot specifika mål. Människan är styrd av många motivationer, en del är 

inneboende och en del är externa. Enligt honom handlar motivation alltså om att förstå vilka 

motivationer som styr dem. 

 

Drive Theory (Driftteorin) är en motivationsteori baserad på principen att alla organismer 

föds med vissa specifika behov och negativa anspänningar skapas när dessa behov inte blir 

tillfredsställda. När ett behov är tillfredsställt försvinner motivationen och organismen 

återgår till ett avslappnat läge. Enligt teorin sägs det att drifterna ökar med tiden (Pincus, 

2004). 

 

Huitt (2001) och Solomon et al (1999) redogör för tre olika typer av behov. De är needs, wants 

och desires. Vilken typ av nivå man talar om bestäms av vilket mål som är uppsatt samt 

styrkan i motivationen bakom att nå målet. Need är det grundläggande behovsbegreppet och 

det innefattar hunger, törst, sexuella behov samt säkerhet. Wants är mer kulturellt beroende 

och handlar därför om medlemskap och om att passa i en kultur. Desires handlar snarare om 

begär än om behov som man önskar tillfredställa. Passion, längtan, åtrå och lust är 
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synonymer till begreppet desire.  

 

Chitturi et al (2008) tar upp två andra typer av behov, utilitaristiska och hedonistiska. 

Utilitaristiska behov syftar på de nödvändiga behoven vi har för att överleva. Hedonistiska 

behov är njutningsbehoven som finns inom oss. De är subjektiva och experimentella. 

Konsumenten litar på att den hedonistiska produkten ska möta konsumentens behov i form 

av äventyr, fantasi, självförtroende och så vidare. En konsument kan köpa samma produkt 

med både utilitaristisk och hedonistisk motivation som bakomliggande faktor.  

 

En av de mest kända motivationsteorierna står Abraham Maslow för. Abraham Maslow var 

en amerikansk psykolog, och är välkänd för sin teori kring människors motivation, 

behovshierarkin. 1943 presenterade han sin artikel A Theory of Human Motivation, vilken 

genom tiderna delgivits stor uppmärksamhet. Maslows beskriver behovshierarkin i sin 

artikel. Den förklaras enklast med hjälp av en pyramid, där motivationen är indelad i fem 

steg. Man börjar längst ner i pyramiden för att senare fortsätta uppåt. Människan motiveras 

att fortsätta upp i pyramiden för att tillfredställa de högre behoven så fort ett lägre är 

tillfredställt. Längst ner i pyramiden finner man människans grundläggande behov, såsom 

mat, vatten, sömn och sex. Ett steg upp finner man trygghetsbehov, till exempel i form av 

familj, jobb, tillgångar och hälsa. På den tredje nivån finner man gemenskapbehoven, de är 

till exempel kärlek, vänskap, familj och intimitet. Näst högst upp finns 

självförtroendebehoven, de visar sig i form av uppskattning, status, prestige och respekt från 

andra. Högst upp i pyramiden finns självförverkligandebehoven, de handlar om att med 

frihet utveckla sina anlag och potential eller ”to become everything that one is capable of becomming” 

(Maslow, 1943:383). Maslow skriver även att nå högst upp i pyramiden är svårt därför att de 

lägre behovsstegen måste vara tillräckligt tillfredsställda innan man kan röra sig uppåt. 

 

Även då vi beundrar Maslow så känner vi oss manade att nämna att vi inte köper hela hans 

teori kring behovshierarkin rakt av. Det är framförallt den hierarkiska ordningen som vi 

ställer oss kritiska till. Behovskategorierna han har identifierat är enligt oss förnuftiga, det är 

alltså den strikta ordning han framställer att behoven ska tillfredställas vi ställer oss frågande 

till. Vi tror att det är individuellt från person till person vilka behov som är viktiga. Vi anser 

att det finns för stora kulturella skillnader samt skillnader mellan olika situationer och olika 

personer för att kunna göra en så specifik uppdelning som Maslow faktiskt gör.  
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Bild 3.1 - Maslows behovshierarki 

 
 

    (Källa: Britannica websearch , via www.lub.lu.se)   

 

3.3.2 Involvement  

Vi har valt att använda oss av det engelska begreppet involvement istället för att översätta det 

till svenskans engagemang. Detta därför att vi anser att ger en klarare bild av ordets betydelse 

och dessutom speglar involvementbegreppet den litteratur vi läst, vilken mestadels är på 

engelska. Motivet till att valt att undersöka involvementteorier är för att de kan hjälpa oss att 

förstå varför människor agerar som de gör i köpsituationer. 

 

Det har visat sig att involvement är en betydande faktor som visar på stora skillnader i 

konsumentbeteende i köpprocessen. Enligt Dahlén och Lange (2003) är involvement den 

starkaste påverkansfaktorn i en köpprocess. Blackwell et al. (2006) menar att vår involvement 

visar ansats till att öka när vi har ett personligt intresse i köpprocessen. Det samma gäller när 

vårt beslut medför att vi upplever en risk inför köpbeslutet, till exempel en monetär eller 

social risk. I Hoyers (1984) artikel kan man läsa att konsumenter använder olika typer av 

tillvägagångssätt och beslutsregler för att bedöma produkter och komma fram till köpbeslut. 

Involvement är många gånger en bestämmande faktor för vilken beslutsregel som används 

vid val av produkt.   
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Involvement är inget ensidigt begrepp, utan vi finner flera skillnader i typ av involvement. 

Det finns till exempel high och low involvement. En konsument som har high involvement 

för en produkt antas försöka finna mer information om produkten innan han eller hon fattar 

ett köpbeslut. Zaichkowsky (1985) hävdar att konsumenter med low involvement tenderar 

att söka mindre information om produkten och jämföra olika varumärkesalternativ mindre. 

De uppfattar inte särskilt stora skillnader på de olika varumärkesalternativen, dessutom visar 

de inte att de föredrar något alternativ framför något annat.  Hoyer (1984) menar att den lågt 

involverade konsumenten följer enkla beslutstrategier, till exempel gör de inköp baserade på 

pris. Det billigaste alternativet vinner ofta för den låginvolverade kunden. Vi har tidigare 

nämnt att 73 procent av köpsbesluten sker i butiken (Rettie och Brewer, 2000), detta kan 

signalera att förpackningsdesignen kan ha betydelse för denna andel vid val av produkt.  

 

Orsaken till att vi valt att inkludera involvementteorier i uppsatsen grundar sig i tankar kring 

att vi inte vet vilken typ av involvement ekologiska livsmedel genererar. I samspel med de 

andra konsumentbeteendeteorierna, samt intervjuer kommer vi i analysdelen försöka dra 

slutsatser kring denna fråga.  

 

3.3.3 Self  

En viktig del i vårt konsumtionsbeteende handlar om identifiering och igenkänning. 

Produkterna vi konsumerar fungerar som en förlängning av oss själva och genom att ikläda 

oss profilerade produkter så signalerar vi mot vår omvärld hur vi vill bli sedda. Freud drar 

paralleller till teorier kring jaget och överjaget (som han beskrev redan 1923 i Detet och jaget) 

genom att kalla detta konsumtionsbeteende för extended self. Denna teori illustreras väl utav 

konstnären Barbara Krugers (www.barbarakruger.com) verk från 1987; ”I shop therefore I 

am”, där hon genom att parafrasera Descartes (www.ne.se) bevingade ord; ”I think therefore 

I am” (”Cogito, ergo sum") sammanfattar vad ett konsumtionssamhälle går ut på. Även om 

de är mer än tjugo år sedan hon myntade dessa ord är denna devis fortfarande väldigt talande 

för hur vi idag ser på konsumtion och hur vi kan använda oss av produkter för att 

förverkliga oss själva.  

 

David Carlsson har lånat Kruger’s bevingade ord i sin artikel från april 2008 där han 

beskriver medvetenheten hos dagens konsumenter. Författaren försöker i denna artikel att 

vidareutveckla hur vi ser på konsumtion 2008; det handlar inte längre bara om att genom 

konsumtion visa vem vi är. I en tid när många kan köpa allt de vill räcker det inte med att 
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överkonsumera, en ny medvetenhet har vuxit fram och han beskriver att man idag delar in 

konsumtion i ”good and bad consumption”. Genom att göra denna distinktion säger man att det 

finns konsumtion som är direkt dålig och skadlig för vår värld, men att det även finns 

alternativ konsumtion som syftar till en bättre värld. Self-konceptet har på så sätt förfinats 

men är fortfarande gällande eftersom det alltjämt handlar om självmedvetenhet och att 

differentiera sig genom sitt konsumtionsbeteende.  

 

Onkvisit & Shaw (1987) menar att self-concept är av yttersta vikt för att studera och förstå 

konsumentbeteende eftersom många köpbeslut direkt kan kopplas till konsumentens 

självbild. De menar att konsumentens självbild i många fall styr hur dennes beteendemönster 

ser ut. Redan 1969 visade Dolich (Martin & Bellizzi, 1982) att produkter och varumärken 

som föredrogs av en konsument stämde bättre överrens med dennes självbild än de 

produkter som konsumenten inte tyckte om. Onkvisit & Shaw (1987) menar att self-concept 

har ett syfte och en mening för konsumenten genom att det skyddar och förstärker 

personens självbild. 

 

Enligt Onkvisit & Shaw finns det ett samband mellan hur stor samstämmighet som finns 

mellan en konsuments självbild och dennes bild av en produkt och på vilket sätt denna 

produkt konsumeras. De menar att de produkter som konsumeras privat inte har lika hög 

grad av samstämmighet som en produkt som konsumeras i offentliga, sociala sammanhang. 

Produkter som konsumeras privat kan vara till exempel tvål medan offentligt konsumerade 

varor kan vara kläder.  
 

3.3.4 Means-end chain 

The means-end chain model är även det en modell som kan förklara varför konsumenter 

köper de varor som de gör. Zanoli och Naspetti (2002) skriver att means-end chain är en 

kunskapsstruktur, vilken länkar ihop en konsuments produktkunskaper med hans personliga 

kunskaper kring konsekvenser och värden. Alltså analyseras de mål människor sätter upp 

samt vilka medel de använder för att nå dessa i den här teorin. Enligt Dubois (2000) kan man 

enkelt förstå en means-end chain (mål-medel kedja) genom att tänka på en konsuments 

beslutsfattande som en problemlösningsprocess.  När en konsument fattar beslut säger man 

att han eller hon väljer medel för att nå det uppsatta målet, och på så vis skapa värde för sig. 

The means-end chain används ofta som en intervjuteknik. Den tillfrågade får svara på frågor 

kring vad de har inhandlat, samt i vilket syfte (Dubois, 2000). Vissa faktorer blir då mer 
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påtagliga och dessa undersöks djupare, genom vidare utfrågning. Den djupare utfrågningen 

kallas laddering. Denna teknik beskriver Dubois (2000) i sin bok Understanding the consumer. 

Han menar att ju djupare man intervjuar en konsument desto mer abstrakta nivåer beskriver 

konsumenten genom att den ”klättrar på stegen” (”climb the ladder”) för beskrivningen av 

produkten. Till en början beskriver konsumenten relativt enkelt produkten men senare 

framkommer mer abstrakta värden som konsumenten vinner på att välja den utvalda 

produkten. 

 

Ett klassiskt exempel på en means-end chain handlar om en person som dricker lättöl istället 

för starköl. Att konsumenten väljer lättöl kan bero den låga alkoholhalten (produktens 

kännetecken), vilket medför att konsumenten inte blir berusad (produktens fördel, medel) 

vilket i sin tur för med sig att konsumenten inte drar på sig ogillande från sina vänner (socialt 

värde, målet) vilket också är målet (Dubois, 2000).  
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4 EMPIRI OCH ANALYS 
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de undersökningar vi gjort i syfte 

att kunna besvara vår frågeställning. De undersökningar vi utfört är en 

serie butiksobservationer samt ett antal semistrukturerade intervjuer. Vi 

kommer att beskriva de olika undersökningarna var för sig. Till att börja 

med kommer vi att redogöra för metoden vi valt samt motivering till varför 

vi valt just den undersökningsformen. Vi fortsätter med att beskriva hur vi 

gått till väga och redovisar sedan de resultat vi funnit. Intervjuerna 

analyseras med hjälp av de teorier vi tidigare presenterat. 

 

4.1 Butiksbesök/observationer 

För att få underlag till våra frågor vid intervjuerna samt grund till vår uppsats har vi 

tillsammans besökt sex olika butiker och tittat på deras sortiment. Det vi framförallt tittat på 

har varit det ekologiska sortimentet jämfört med det ordinarie. Detta har vi gjort för att ge en 

bakgrundsbild av hur butikerna ser ut, hur det handlas i dem samt vad konsumenterna på 

plats verkar tycka om produkterna. Vi vill inte påstå att det är en renodlad observation då vi 

inte i förhand tänkt ut vad vi ville undersöka, eller satt upp ett observationsschema. Dock vill 

vi ta med dessa studier som ett led i den empiriska undersökningen av denna uppsats 

eftersom det gett oss en värdefull grund att stå på, inför utformandet av intervjuguide samt 

inledande information inför formgivningen av denna uppsats.  

 

Syftet med att göra butiksstudier var att vi skulle få en bättre bild av hur ekologiska livsmedel 

ser ut samt att titta närmre på de ekologiska livsmedlens placering i livsmedelsbutiker. När 

man börjar undersöka butiker närmre så fastnar man vid väldigt mycket detaljer som man 

inte har reflekterat över innan. Vi har i detta stycke tagit upp några få likheter och skillnader 

mellan butiker och dessutom tittat närmre på det ekologiska utbudet. Att undersöka alla 

varor hade varit ett sisyfosarbete och nästintill omöjligt för oss att genomföra i denna 

uppsats. 

 

Vi har alltså besökt sex olika butiker tillsammans, men varje gång vi besökt livsmedelsaffärer 

har vi varit extra uppmärksamma på det ekologiska sortimentet. Vi har studerat det 

ekologiska utbudet och jämfört det med det ordinarie sortimentet. Detta har vi gjort för att 

få en inblick i om det generellt sett är lätt eller svårt att hitta de ekologiska varorna samt hur 
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de är placerade i jämförelse med andra varor. Vi har även fått en uppfattning om vilka 

ekologiska varumärken som finns och på vilket sätt de skiljer sig från de icke-ekologiska.  

 

4.1.1 Tillvägagångssätt butiksstudier 

Även om vi inte har för avsikt att dra några generaliserbara slutsatser från våra butiksstudier 

har vi valt att besöka butiker som hjälpligt representerar dagligvaruhandeln i Sverige. Vi har 

därmed valt att endast besöka de tre stora aktörerna på den svenska marknaden, ICA, Coop 

och Axfood (i form av Hemköp) som tillsammans innehar nästan 90 procent av 

marknadsandelarna (www.frikopenskap.se). Vi har besökt tre ICA-butiker, två Coop-butiker 

och en Hemköp-butik. Vi har agerat som vanliga konsumenter och plockat med och studerat 

varor som om vi handlade. Konsumenternas beteende har vi till största delen studerat på 

avstånd, men har vid några enstaka tillfällen frågat konsumenter hur det tänker. Detta har 

gjorts i syfte att få en bakgrund till intervjuguiden vi använt vid de semi-strukturerade 

intervjuerna.  

 

Dagligvarubutiker har ofta ett mycket omfattande sortiment och vi vill på inget sätt låta 

påskina att vi undersökt hela butiker. Det vi gjort är istället att titta på tre utvalda kategorier 

och inom dessa kategorier likartade produkter i varje butik. De tre kategorierna är färskvaror, 

torrvaror och halvfabrikat. Inom färskvarukategorin har vi valt att titta på mjölk och ägg, 

inom torrvaror kaffe och pasta och inom halvfabrikat tomatsåser. 

 

4.1.2 Resultat butiksstudier 

Det vi kommit fram till genom att besöka livsmedelsbutiker är att det finns stora skillnader i 

hur lätt det är att hitta ekologiska livsmedel beroende på butik. I större affärer är det lättare 

att finna de ekologiska livsmedlena, dessutom är utbudet större, både i fråga om utrymme 

och i fråga om kvantitet. Detta är kanske en självklarhet, men vi fick känslan av att ökningen 

inte var proportionellt. I små affärer är utbudet av ekologiska varor ofta väldigt litet, kanske 

enbart en liten hylla med alla ekologiska livsmedel som butiken totalt innehar. I större 

butiker får däremot ekologiska livsmedel mycket större utrymme, och i princip finns de flesta 

livsmedlena också som ekologiska alternativ.  

 

Vi har som tidigare nämnts gjort flera butiksbesök. När man gör det med syfte att undersöka 

butiken, upplevde vi alla att man såg på butiken med nya ögon. Vi lade även märke till 
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livsmedlens placering och butikens utformning i större grad. Ett resultat av att vi gjort 

butiksbesök blev att vår uppmärksamhet och medvetenhet ökade markant jämfört med när 

vi tidigare besökt livsmedelsbutiker. Detta var en överraskning för oss, då vi alla tidigare 

kände att vi hade ganska bra koll på de livsmedelsbutiker där vi gör våra livsmedelsinköp 

flera gånger i veckan.  

 

Kaffe-, pasta, mjölk, ägg-, tomatkross- och ketchupförpackningar var de livsmedel som vi 

kikade närmre på. I de större butiker vi besökte uppfattade vi inte någon märkbar nackdel 

för de ekologiska livsmedlena i fråga om placering. De får stor hyllplats och dessutom 

markeras de ytterligare med gröna skyltar som sticker ut från hyllorna. I de mindre butikerna 

hade vi svårare att finna dessa livsmedel. Även då vi valde att undersöka ovan nämnda 

produktkategorier närmre så tittade vi självklart även på många andra livsmedel. Vi har 

kunnat skönja att även dessa livsmedel följer samma mönster som är beskrivet ovan.  

 
Fotagraferat på ICA Maxi i Ängelholm, 2008-12-19 av Kimberley Wintmo 

 

Utifrån våra butiksstudier ser vi också att det oftast bara finns ett ekologiskt alternativ i de 

olika produktkategorierna. För krossade tomater finns till exempel ett antal olika märken 

med olika smaker såsom basilika, chili och vitlök. Och så den ekologiska varianten. Det 

verkar nästan som att ekologiskt ses som en ”smak” eller en produktvariation snarare än en 

produktkategori. Tittar vi på ketchup så används här mycket tydliga färgkoder. 

Förpackningarna undantagslöst röda, för att visa vad förpackningen innehåller. Sedan finns 

det ytterliggare två variationer - en förpackning med mer grönt, som visar på ekologiskt, och 

en förpackning med mer blått, som visar på ett light-alternativ. Detta fann vi vara sant i 

samtliga butiker, vilket i och för sig är så konstigt eftersom de i stor utsträckning säljer 

samma varumärken. Men färgkoderna gällde samtliga ketchupmärken som vi valde att titta 

på. 
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Fotagraferat på Coop i Ängelholm, 2008-12-19 av Kimberley Wintmo 

 

Kaffe är ett ”livsmedel” som ges stort utrymme i de flesta butiker. Ofta finns det flera olika 

märken och smaker. De ekologiska alternativen är också många om man jämför med andra 

produktkategorier. De ekologiska kaffeförpackningarna har utöver KRAV-märket ofta 

någon annan typ av märkning. Zoegas har till exempel Rättvisemärktet och Gevalia har 

Rainforest Alliance. Även på kaffeförpackningar används färgen grönt för att symbolisera att 

produkten är ekologisk. 

 

Mjölk var ett av de livsmedel som lättast gick att finna i ekologisk form i de butiker vi 

besökte. Ekologisk mjölk finns i många olika fetthalter och får bra hyllplats, dock inte lika 

stor som icke ekologisk mjölk. Det är i stort sett bara en butik som vi besökt som haft ett 

sämre utbud av ekologisk mjölk, här fann vi bara ett ekologiskt mjölkalternativ och det var 

lättmjölk.  

 

Typiskt för många ICA-butiker är att de har ett stort sortiment av sitt eget varumärke i hela 

butiken, detta gäller även de ekologiska livsmedlena. I många fall väljer alltså ICA sina I love 

eco-produkter som ekologiskt alternativ. Men i de fall ICA väljer andra ekologiska märken 

verkar de få lika mycket och lika bra hyllplats oavsett om det är ICAs ekologiska produkter 

eller något annat märkes ekologiska produkter. Stora ICA-butiker har ett stort 

varumärkesutbud. Ju mindre butikerna blir desto mer minskar också märkesutbudet. I 

medelstora ICA-butiker finns det till exempel oftast bara plats för ett varumärke utöver ICAs 

egna inom varje produktkategori. I love eco-designen karaktäriseras av en vit bakgrund med 

grön eller brun text.  
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Hemköp och Coop följer samma mönster som vi sett hos ICA. Kedjorna säljer både 

livsmedel under sina egna märken, samt från andra märken. Hemköp har de egna märkena 

Hemköp, Hemköp Nyttiga och Eldorado. Hemköp har ett nytt ekologiskt sortiment som 

heter Garant. Garant finns även på Willys då Garant säljs hos alla Axfoods butiker. Coop har 

flera egna märken; Coop, X-tra och Änglamark som är deras ekologiska märke. Vi la märke 

till att Coop även har ett stort utbud av Saltåkvarn som är ett hundraprocentigt ekologiskt 

företag (www.saltakvarn.se) och vi ser detta som det trendiga alternativet. De egna 

varumärkena får dock oftast bättre eller mer plats. Ett exempel är pasta där man har ett helt 

block med Coops egna produkter, medan de andra varumärkena får dela på lika mycket 

utrymme tillsammans. Änglamarks design präglas av vita eller mycket ljusa färger med en 

grön logga, vilket är väldigt lätt att urskilja om man vet vad man letar efter. 

 

Butiksstudierna har gett oss inspiration till ett flertal av frågorna vi valt att ställa i våra 

intervjuer. Bland annat har vi på grund av studien ställt frågor om hur lätt respondenterna 

tycker att det är att hitta ekologiska produkter i butiken samt hur de skulle beskriva att 

ekologiska produkter ser ut.  

 

4.2 Intervjuer 

4.2.1 Tillvägagångssätt vid intervjuer 

Vi har genomfört 15 kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer. Semi-strukturerade intervjuer 

innebär att man har riktlinjer och ett antal förutbestämda teman för intervjun. De är inte så 

styrda som strukturerade intervjuer då man håller sig strikt till ett antal förutbestämda frågor, 

men heller inte så fritt som en ostrukturerad intervju då man endast ställer en eller ett par 

helt öppna frågor och låter respondenten styra var intervjun leder (Bryman & Bell, 2005). Vi 

har använt oss av en intervjuguide, se bilaga 2, men varit öppna för att respondenterna 

ibland gett uttömmande svar och lett in oss på följdfrågor. 

 

Detta var alltså inte en kvantitativ studie och syftet var inte att skapa statistiskt säkerställda 

slutsatser. Vi har därför inte lagt tyngdpunkten på att få ett representativt urval av 

respondenter. Vi valde respondenter utefter ett enda grundkriterium; att personen handlar 

livsmedel regelbundet. Motivet bakom våra respondentval bottnar i att vi ville intervjua 

personer som på något sätt har en åsikt och en uppfattning om ekologiska livsmedel. Vi tror 
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inte att denna uppfattning är särskilt välgrundad hos de personer som sällan eller aldrig 

befinner sig i en livsmedelsbutik.  

 

Även då vi inte har ett representativt urval från den svenska befolkningen har vi valt 

respondenter av olika kön och åldrar eftersom vi tror att respondenternas åsikter och svar 

kan skilja sig åt beroende på dessa faktorer. Med detta har vi inte varit ute efter att kunna 

kategorisera svaren utefter dessa faktorer, utan enbart sökt få så många olika åsikter som 

möjligt. Vi valde att intervjua personer som vi sedan tidigare var bekanta med. Vi har inte 

intervjuat nära vänner eller släktingar, men har valt personer i deras eller vår 

bekantskapskrets. Vi är medvetna om att detta kan leda till en överrepresentation av 

respondenter från samma typ av omgivning vilket kan leda till missvisande resultat. Vi 

känner dock att fördelarna i detta fall överväger nackdelarna i form av att vi på detta sätt 

blivit inbjudna i våra respondenters hem och kunnat sitta ner och prata i lugn och ro och 

utreda samtliga frågor fullt ut. Vi tror att det hade blivit svårt att få samma utbyte med totala 

främlingar, något som till viss del framkom då vi gjorde butiksbesöken och pratade med 

konsumenter. Vi fick även känslan av att de bekanta vi intervjuade hade lättare att vara helt 

ärliga i sina svar, detta är svårt att känna av på personer vi inte känner. I Bilaga 3 - 

”Presentation av våra repsondenter”. 

 

4.2.2 Risk för vinklade resultat 

Risker av olika sorters snedvridningar av resultaten kan uppstå vid intervjuer. Några av dessa 

risker är uppenbara men för oss svåra att veta om de förekommit i våra intervjuer. Själva 

intervjusituationen kan leda till att intervjuareffekter uppstår och påverkar respondenterna. 

Vidare kan det här leda till att respondenten inte svarar som den egentligen ville göra. En 

annan nackdel med att genomföra intervjuer på det sättet vi har gjort kan vara att vi i rollen 

som intervjuare förväntade oss vissa svar och tolkade in de svaren som respondenten gav 

fastän att respondenterna egentligen gav ett annat svar. Det är alltid problematiskt att tolka 

personers svar och sedan tro sig veta exakt vad de menar. Här kan våra egna värderingar och 

förväntningar ha färgat tolkningarna av respondenternas svar.  

 

Vi har genomfört intervjuerna var och en för sig. Fördelen med att man sitter själv med 

respondenten är att denne känner sig lugn och inte särskilt utstuderad. Nackdelen kan tänkas 

vara att vi beter oss olika när vi (författarna) iklär oss rollen som intervjuare. Förmodligen 

ställer vi frågor på olika sätt och är mer eller mindre delaktiga i diskussionerna. Vad detta har 
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för betydelse för resultatet av intervjuerna är svårt att veta. Då alla intervjuer inte gjorts av 

samma person finns även en risk för att frågorna blivit ställda något annorlunda eller att vi 

gett olika intryck av vilka svar vi sökte efter. Vi har givetvis försökt att hålla oss neutrala, 

men de frågor vi ställt har ibland lett vidare till andra, djupare frågeställningar och blivit till 

diskussioner. Vi har efter intervjuerna läst upp anteckningarna vi fört för att kontrollera så 

att respondenterna känner sig rätt uppfattande. Detta för att stämma överens med den 

öppenhet och ärlighet vi strävar efter. Vi har även erbjudit respondenterna att ta del av våra 

resultat så snart uppsatsen är genomförd.  

 

Vår undersökning, med ganska få frågor, gör att respondenten fritt kan färga svaren och 

beskriva sina ståndpunkter så ingående han eller hon vill, vilket vi tycker är positivt. Det 

finns också nackdelar med att använda sig av den här metoden då vi som intervjuare kan 

missa viktiga aspekter som respondenten beskriver om det är svårt att sålla bland 

information eller om vi antecknar under intervjuns gång. Inspelning av intervjun skulle 

eliminera detta men då tillkommer ett annat tänkbart problem- att respondenten inte är van 

vid att bli inspelad och känner större press på sig att ge bättre svar. Följaktligen blir han eller 

hon mer stressad, vilket också kan färga svaren. En annan anledning till att vi inte velat 

använda oss av inspelning är att vi tror att vi vid sammanställning kunnat lita för mycket på 

inspelningarna. Då skulle kroppsspråk och gester kunna glömmas bort. Vi anser att vi blir 

mer aktiva intervjuare om vi inte enbart läser upp ett par frågor och sätter på bandspelaren. 

 

Negativa effekter vid sammanställningen av intervjuerna bör beaktas. Även då vi antecknade 

kontinuerligt under intervjun kan vi ha missat svar eller tolkat dem fel vid 

sammanställningen. Svar från olika respondenter kan vara liknande, men vi har tolkat dem 

som samma svar, följaktligen kan viktiga detaljer ha försummats. Sammanställningen av 

intervjuerna har vi gjort tillsammans, och vi har läst igenom varandras svar från 

respondenter. Ibland har vi alltså sammanställt varandras intervjuer, vilket även här medför 

risken att viktig information kan ha gått om intet.  

 

Den typ av frågor vi valt att ställa anser vi vara relativt enkla att svara ärligt på, men detta kan 

också vara en feltolkning av oss. Vi kan ha litat för mycket på respondentens svar, vilka av 

olika anledningar skulle kunna vara oärliga. En effekt som också kan ha påverkat resultaten 

är våra erfarenheter som intervjuare. Ingen av oss i gruppen har särskilt stora erfarenheter 

som intervjuare. Om detta är positivt eller negativt är också svårt att säga. Självklart är 
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erfarenhet bra och kan underlätta intervjuerna, men kanske finns det ett tak på hur erfaren 

och duktig man ska vara. Om man som intervjuare lägger för stor vikt vid att bete sig 

exemplarisk läggs kanske mer fokus på ens egna bedrifter som intervjuare istället för på 

respondentens svar och kroppsspråk. Även respondentens erfarenheter som respondenter 

kan enligt samma resonemang påverka deras svar.  

 

Slutligen vill vi belysa att våra egna värderingar och normer vi lever efter även kan ses som 

en effekt som, av oss omedvetet, influerar respondenternas svar. 

 

4.2.3 Resultat och analys av intervjuer 

Vi kommer att presentera resultaten av de kvalitativa intervjuerna i form av sex olika teman 

som vi funnit att frågorna vi ställt, gemensamt lagt grunden för. Vi kommer alltså inte att 

presentera resultatet av varje fråga eller varje person för sig eftersom vi inte tycker att det 

skulle ge en lika bra bild av vad undersökningen gett. Vi är medvetna om att det finns en risk 

att vi i och med detta vinklar resultaten och enbart tar med de svar som vi själva finner 

intressanta. Vi har dock sett detta tillvägagångssätt som det mest lämpliga eftersom läsaren 

annars varit tvungen att sätta sig in i alla våra intervjuer och vi tror att detta gjort arbetet mer 

svåröverskådligt.   

 

Vi har valt att beskriva både de empiriska resultaten och analysen av dessa i samma kapitel. 

Vi har valt denna metod eftersom vi tycker att det ger en bättre förståelse för de slutsatser vi 

ämnar dra i det avslutande kapitlet. Kapitlet är upplagt med att först ge respondenternas 

sammanfattade åsikter om ett tema, sedan följer en analys av detta med hjälp av de teorier vi 

beskrivit i föregående kapitel.  

 

4.2.3.1 Uppfattning om ekologiska livsmedel 

De personer vi valt att intervjua har alla sagt sig ha en positiv inställning till ekologiska 

livsmedel som fenomen. För att skildra ekologiska livsmedel används beskrivningar som 

”viktigt för miljön”, ”bra för mig och mina barn eftersom det inte innehåller några gifter” och ”det känns 

bra att veta att djuren haft det bra”. Men trots att det finns en positiv attityd säger flera personer 

att de nästan aldrig handlar ekologiskt. Anledningen till detta sägs vara antingen priset, dålig 

kunskap om vad ekologiskt innebär eller en avsaknad av ”miljösamvete” som någon 
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uttrycker det. Denna klyfta mellan attityd och beteende stämmer överrens med de rapporter 

vi läst och beskrivit mer ingående under inledningskapitlet av denna uppsats.  

 

Vi tycker oss kunna skönja tre olika typer av inställning till ekologiska livsmedel. Med det 

begränsade urvalet och den kvalitativa ansats vi antagit i denna uppsats är det inte något som 

vi vill framlägga som konkreta argument, men vi tycker att det skulle vara intressant för 

framtida forskning att anta en mer kvantitativ ansats för att försöka kartlägga dessa skillnader 

i attityder och beteenden. De tre olika inställningarna vi funnit är; 1) Köper mycket 

ekologiskt, 2) köper endast ekologiskt ibland eller sällan men har en stark vilja att göra det 

mer, 3) tycker det är bra med ekologiskt men köper det inte för egen del.  

 

4.2.3.2 Analys med hjälp av teorier om motivation 

Att ett antal respondenter upplever en vilja att köpa mer ekologisk men inte gör det finner vi 

vara ett intressant fenomen. Enligt de klassiska motivationsteorier vi beskrivit i detta arbete 

är motivationen en drivkraft som uppstår för att tillfredställa ett upplevt behov. När behovet 

är tillfredställt motiveras vi av nya behov. Då teorier kring att motivation är resultat av 

omättade behov fortfarande är aktuella, anser vi att även vi kan ta in våra respondenter i 

resonemanget. I sammanställningen i ovanstående stycke har vi funnit att diskrepans uppstår 

mellan vissa respondenters attityd och deras påstådda beteende. Förhoppningsvis kan vi med 

hjälp av motivationsteorierna ringa in möjliga förklaringar till varför det ser ut så här.  

 

Om våra respondenter fungerar som i teorierna bör de också motiveras av sina 

otillfredsställda behov. Alla vi intervjuat säger sig ha en positiv attityd gentemot ekologiska 

livsmedel. De som utgör den del som både har en positiv attityd till ekologiska livsmedel och 

dessutom köper dem, handlar i enighet med teorin. De motiveras att av något som de tycker 

är viktigt och viljan att agera sätts i gång. Respondenterna med positiv attityd men sällan eller 

aldrig påstår sig köpa ekologiska livsmedel förbryllar oss något. Varför agerar de inte i 

enighet med sina åsikter?  

 

Ett svar på den frågan kan vara priset, vilket många respondenter även påpekat. Många anser 

att det kostar dem mer än det ger dem att köpa ekologiskt.  

 

Förklaringar till varför våra respondenter beter sig så olika i köpsituationer av ekologiska 

livsmedel trots att de visar upp samma positiva attityd gentemot livsmedlena går även att 
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finna i Ernest Ditcher resonemang. Han menar att människan är styrd av flera olika 

motivationer, både interna och externa. En anledning till att respondenterna beter så olika 

trots att de säger sig ha samma positiva attityd kan bero på att alla människor, även våra 

respondenter, styrs av olika interna och externa motivationer.  

 

Utifrån Maslows behovshierarki vill vi analysera respondenternas diskrepans i fråga om deras 

attityd gentemot deras beteende. Diskrepansen består som tidigare nämnts i att 

respondenterna säger sig stå för en viss åsikt, men beter sig inte i linje med den. Alltså att de 

har en positiv inställning till ekologiska livsmedel, men en hel del av respondenterna väljer att 

ändå inte köpa dem. Mat hamnar i den lägsta nivån i Maslows behovshierarki, men våra 

tolkningar av respondenternas svar säger oss att ekologiska livsmedel står för även andra 

saker än enbart föda. I samklang med Maslow och våra respondenter vill vi placera de 

ekologiska livsmedlena på den fjäre nivån. Den nivån representerar självförtroende, respekt, 

uppnådda bedrifter och så vidare.  

 

Vår analys av respondenternas svar säger oss att ekologiska livsmedel kan hjälpa människor 

att nå upp till ”självförtroende” nivån för att öka deras behov av självuppfyllelse och social 

anpassning. Utifrån samma resonemang kan vi också tänka oss att designen på 

förpackningarna har stor betydelse. I framtiden kan det dock vara möjligt att man inkluderar 

ekologiska livsmedel i den lägsta nivån, där under rubriken mat. Detta för att människans 

fortsatta överlevnad kan hänga på att vi börjar ta hand om vår jord, och ett steg mot bättre 

miljö är som sagt att köpa ekologiska livsmedel. Om ekologiska livsmedel var de enda som 

existerade hittar vi ju dem på första nivån. 

 

4.2.3.3 Allmän kunskap  

Kunskapsnivån hos respondenterna om vad ekologiskt är samt hur man vet att en vara är 

ekologisk var för oss något förvånande. Några respondenter visste ganska precis vad det är 

de betalar för vid köp av något ekologiskt, men de flesta visste inte mer än att det på något 

sätt är bra för miljön. Det var flera respondenter som inte kände till någon av de ekologiska 

märkningarna på direkt erinran, recall,, men nästan alla kände igen KRAV-loggan som en 

ekologisk märkning vid hjälpt erinran, recognition. Inga av respondenterna kände till någon av 

de andra märkningarna, Demeter, Svenskt sigill och EU-märkningen (läs mer om detta i 

avsnitt 3.3.2.1 - Ekologiska märkningar). Ett flertal respondenter nämner i samband med 

ekologisk märkning både Svanen och Nyckelhålet, två märken som alltså inte har med 
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ekologi att göra. Svanen står visserligen för bra miljöval (www.svanen.se) men nyckelhålet är 

en märkning för ett nyttigare och magrare innehåll (www.slv.se). Kanske beror detta på att 

båda dessa märkningar är gröna och därför vilseleder konsumenter som tror att grönt hör 

ihop med ekologiska produkter, se avsnitt 4.2.3.5 nedan ”Hur ser ekologiska produtker ut?” 

för en beskrivning av vad våra respondenter sagt om färgerna på ekologiska produkter. 

 

Det vi fann förvånande med den bristande kunskapen kring märkningarna var att det inte 

bara är de konsumenter som köper mycket ekologiskt som känner till märkningarna eller 

bara de som är ointresserade som inte känner till dem. De som inte kände till märkningarna, 

men ändå köpte mycket ekologiskt, utgick helt enkelt från vad som står på paketen. En 

konsument resonerade som så att ”står det ekologiskt så är det ekologiskt, annars hade de inte fått 

skriva det”. Ett flertal respondenter uttryckte även en stor skepticism mot vad märkningarna 

står för, de litade då mer på varumärket som står bakom produkten än det varumärke som 

en ekologisk märkning står för.  

 

För att beskriva en ekologisk produkts egenskaper och fördelar jämfört med en icke 

ekologisk framhöll många respondenter miljövänlighet och avsaknad av kemiska gödsel och 

bekämpningsmedel som de främsta fördelarna. Att ekologiskt även innebär ett 

kretsloppstänkande där både miljö och djurhållning, god personlig hälsa samt socialt ansvar 

ingår i ett samspel var det färre som visste. Inte ens de som säger sig alltid köpa ekologiskt 

hade denna insikt. Däremot var det flera som trodde att ekologiskt innebär att varorna är 

närproducerade, något som de flest tyckte var en viktig aspekt. Ännu finns inte några regler 

angående var produkterna ska vara producerade eller hur mycket koldioxid som släpps ut 

bland de ekologiska certifieringsreglerna (www.krav.se). Detta glapp mellan verkligheten och 

respondenternas uppfattning finner vi också något förvånande då vi hade trott att de 

konsumenter som är villiga att betala lite mer för en produkt är mer involverade och därmed 

mer öppna för information och informationssökning om givna produkt. Vi hade också trott 

att de respondenter som köper mycket ekologiskt skulle ha mer kunskap om produkterna 

som de betalar mer för. 

 

4.2.3.4 Analys av involvementgraden för ekologiska livsmedel 

Enligt befintliga teorier så är förpackningsdesign en stark kommunikationskanal och så 

verkar även vara fallet för våra respondenter. Många nöjer sig med att titta på förpackningen 

utan att närmare reflektera över vad det innehåller. Att flera respondenter inte brydde sig så 
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mycket om de ekologiska märkningarna som kan finnas på förpackningar är kanske 

egentligen inte så förvånande. De litade mer på varumärket som sitter på förpackningen, än 

det varumärke som en märkning kan utgöra. Enligt de teorier vi beskrivit kring logotypen 

och varumärkets roll för en produkt och dess förpackning så spelar de en avgörande roll i 

hur konsumenten uppfattar produkten. Detta kan till exempel härledas från egna, tidigare, 

erfarenheter av varumärket. Med detta i åtanke skulle man kunna tänka sig att de ekologiska 

märkningarna i framtiden skulle kunna vara en avgörande faktor för köp av ekologiska 

produkter. Om en konsument lärt sig att använda produkterna, och uppskatta de värden som 

märkningen står för kan det bli ett värdefullt kommunikationsverktyg. Å andra sidan kan 

detta vara negativt då dessa märkningar kan appliceras på ett mycket stort antal olika 

produkter. En dålig upplevelse av en produkt kan då göra att konsumenten får negativa 

associationer till en helt annan produkt.  

 

Enligt teorierna om involvement och konsumentbeteende ökar vårt engagemang när vi har 

ett personligt intresse för en köpprocess (Blackwell et al 2006). För de respondenter som 

köpte mycket ekologiska livsmedel tycks detta vara något som de lägger ner stor vikt och 

personligt engagemang kring. Detta skulle tyda på att ekologiska livsmedel är high 

involvement-produkter. Man kan å andra sidan hävda att det inte är de ekologiska livsmedlen 

i sig som är high involvement, eftersom de konsumenter som inte köper dem inte heller 

verkar bry sig så mycket. Det skulle kunna vara så att livsmedel i stort innebär en hög grad av 

involvement för vissa personer, men låg för andra. Kanske är det de personer som har 

matlagning och hälsa som fritidsintressen som känner stort engagemang för livsmedlen de 

handlar, och där ekologiska livsmedel blir en del av detta intresse. Man kan även tänka sig 

high involvement på basis av ett miljöintresse. Personer som är mycket intresserade av miljö 

har då ekologiska livsmedel som high involvement, men inte övriga livsmedel. 

 

Det som då blir något förbryllande är det faktum att respondenterna som köpte mycket 

ekologiskt inte alltid visste vad ekologiskt stod för eller hur man kunde avgöra om en vara 

var ekologisk eller inte. Om det verkligen var high involvement-produkter så borde dessa 

konsumenter, enligt teorin, söka upp information och vara väl insatta inför köpprocessen. 

Konsumenter som har en låg involveringsgrad borde fatta beslut baserat på i huvudsak pris. 

Detta har vi inte funnit några motbevis på bland våra intervjuer. Det kan vara så att de 

personer som visar prov på high involvement genom att veta mycket om ekologiska 

livsmedel inte nödvändigtvis är engagerade i sina livsmedelsköp eller matlagning, de kanske 
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snarare visar på high involvement som grundar sig i ett intresse för att vara allmänbildad och 

en uppmärksamhet på vad som händer runt omkring. På motsvarande sätt skulle en 

konsument som köper ekologiskt utan att riktigt veta vad det innebär kunna vara starkt 

engagerad för sin och sin familjs hälsa, men inte vara så insatt i den pågående miljödebatten. 

För den typen av konsument skulle det då kunna räcka med att veta att ekologiska produkter 

är mer hälsosamma för att få honom eller henne att köpa produkten. 

 

4.2.3.5 Hur ser ekologiska förpackningar ut? 

Vi lät alla respondenter beskriva hur en förpackning med ekologiska livsmedel ser ut, till en 

början utan att ge några ledtrådar om vad vi var ute efter. Efter hand som de svarade frågade 

vi djupare om vissa bitar, t ex färg- och materialval samt vilka märkningar som kan finnas på 

förpackningarna. Vi valde att fråga om detta eftersom vi tyckte att det skulle kunna ge en 

intressant jämförelse mellan respondenternas opåkallade erinran och våra egna 

butiksobservationer av hur det faktiskt ser ut. Detta kan vidare leda till frågan om hur lätt det 

är att hitta ekologiska livsmedel samt ge en ledtråd om hur uppmärksamma konsumenterna 

egentligen är när de handlar.  

 

Många respondenter nämnde färgen grön som ett genomgående tema för hur en ekologisk 

förpackning ser ut. Många nämnde även mer specifikt att det mest är texten som är grönare 

än på andra paket, ”ofta står det ekologiskt med stora gröna bokstäver, då vet man att det är 

ekologiskt” sa en respondent. I färgvalen ser många respondenter att färgerna är lite ljusare 

och mjukare än de andra förpackningarna. En respondent tyckte det var bra och sa ”Eko-

mat behöver inte sälja med flashiga färger och nakna brudar, det räcker att det står eko”. 

Vidare så tror flera av respondenterna att det används mer oblekt papper och mindre plast 

och onödiga förpackningar, alltså förpackningar i förpackningen. De flesta tycker att 

förpackningarna ser ut ungefär som vanligt, men några tycker att förpackningarna är 

tråkigare än de vanliga, medan ytterligare några andra tycker att de ser mer exklusiva ut. 

Andra beskrivningar som nämns är att förpackningarna kan se lite gammaldags och 

hemmagjorda ut.  

 

4.2.3.6 Förpackningens påverkan för köp av ekologiska livsmedel 

En fråga vi ställde till respondenterna var om ekologiska livsmedel är lätta att hitta samt om 

de sticker ut tillräckligt mycket. Vi fortsatte med att fråga om de tyckte att ekologiska 
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livsmedel borde ha en ”ekologisk design” eller om de borde se ut precis som sina icke-

ekologiska motparter. Dessa frågor tar oss ännu lite närmare kärnan vi vill utreda, nämligen 

vilken roll förpackningsdesignen spelar för ekologiska livsmedel. Nedan följer en 

sammanfattning på vad respondenterna tyckte om de här frågorna. 

 

Det rådde en viss samstämmighet mellan respondenter i frågan om hur lätt det är att hitta de 

ekologiska produkterna i en livsmedelsbutik. Det nästan samtliga respondenter sa är att det 

beror på i vilken butik man handlar i samt om man letar efter det eller inte. De flesta började 

med att svara ja på frågan för att sedan lägga till ”om man letar efter det”, ”i vissa butiker” 

eller ”om det finns på en speciell hylla”. En respondent uttryckte sig såhär ”Ja det är lätt att 

hitta, men bara om man letar efter det. Jag menar alltså att det är lätt att hitta, men letar man 

inte så är det inte så att det bara dyker upp” Med andra ord är det egentligen inte så enkelt, 

utan kräver en uppmärksam och medveten konsument som vet vad han eller hon letar efter. 

Men ingen av respondenterna upplevde det som ett problem att hitta de ekologiska varorna. 

Följaktligen var det ingen som angav detta som en anledning till att man inte skulle köpa 

ekologiskt. Även på frågan om ekologiska varor sticker ut tillräckligt mycket svarade de flesta 

ja. Här återkom färgen grönt som ett ledord för att enkelt urskilja det ekologiska.  

 

Många av respondenterna hade lite inombords motstridiga åsikter angående om ekologiska 

produkter ska ha en särskild design. Det som talar för det är att det blir enklare att hitta dem 

i butiken samt att förpackningen då kanske utstrålar lite av det speciella innehållet. En 

respondent gick så långt som att förespråka en helt annorlunda design och menade på att det 

skulle väcka de konsumenter som inte är medvetna om sina val: ”Tänk om alla ekologiska 

produkter var helt blåa och alla andra typ röda eller gula, då skulle det verkligen synas om 

man köpte ekologiskt eller inte”. Denna respondent tror att konsumenterna vid en sådan 

designförändring skulle tvingas överväga beslutet i butiken, och förhoppningsvis skulle det 

kännas fel, kanske till och med pinsamt, att välja en icke-ekologisk produkt. Överlag var det 

ingen som tyckte att ekologiska produkter skulle ha den klassiskt ”naturliga” looken med 

återvunnet papper och dylikt. Det tyckte man skulle signalera tråkiga varor och var inte något 

man ville köpa hem. Våra respondenter efterfrågade snarare en finare, men exklusiv design 

och menade att det skulle kännas roligare att få köpa en produkt med ett estetiskt tilltalande 

yttre. Andra respondenter vände sig emot just det faktum att man skulle ha en mer exklusiv 

design då de menade att det skulle understryka att ekologiska produkter är dyrare. Det skulle 

då skrämma bort nya konsumenter istället för att locka dem.  
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4.2.3.7 Analys med hjälp av förpackningsteori 

En bild av ekologiska varor är alltså att de använder lite mjukare färger än 

originalprodukterna. Vi har beskrivit Lynns (1981) färgteorier som säger att det finns tre 

olika egenskaper som en bra förpackningsfärg ska ha. Den ska väcka uppmärksamhet, den 

ska kommas ihåg länge samt tilltala konsumenten. Även om mjukare färger generellt inte är 

de bästa på att väcka uppmärksamhet så kanske det betyder mer att konsumenten kommer 

ihåg förpackningen. Och denna förpackningsdesign har uppenbarligen satt sig hos de 

respondenter som svarade. Vi tror att detta kan vara respondenter som handlar mycket på 

Coop då deras egna, ekologiska sortiment präglas av just ljusa ganska bleka färger, 4.1.2 -

Resultat butiksbesök. Det är även möjligt att förpackningar som saknar starka färger väcker 

uppmärksamhet just för att den genom detta sticker ut från mängden av varor i butiken. 

Denna lite blekare variant på färg verkar dock vara en design som flera respondenter ogillar 

då de beskriver detta som tråkigt. Så är det en bra förpackningsdesign? Vi kan inte ge ett 

entydigt ja eller nej på den frågan, idealt ska en förpackning tillgodose alla tre behoven, men 

ibland kanske det krävs att nya vägar testas, det kanske är smart att sticka ut genom att inte 

sticka ut? 

 

Lynn (1981) gav oss några värdefulla insikter om på vilket sätt färger kan kommunicera med 

konsumenten. På basis av detta skulle det kunna vara så att naturfärger och lite blekare 

papper signalerar vissa attribut om produktens egenskaper. Till exempel att produkten 

framställs på ett naturligt sätt eller att den inte innehåller färgämnen och kemikalier. Detta är 

intressant även ur den ”gröna” synvinkeln. I stort sett alla respondenter svarade att de 

associerar ekologiska produkter med färgen grönt. Grönt ger i detta fall en mycket tydlig 

signal om produktens attribut, men inte om produkten själv. Den gröna färgen används 

enligt våra respondenter på vitt skiljda produkter för att symbolisera ekologiskt eller 

miljövänligt. Detta sammanföll väl med våra egna butiksstudier. Att texten ”Ekologiskt” 

spelar stor roll för flera konsumenter är tänkvärt eftersom bland annat Lynn (1981) menar 

att färger är starkare kommunikatörer än ord. Kanske är det så att order ”ekologiskt” ses mer 

som ett varumärke i sig än som ett ord som är till för att sälja. Står det ”god kvalitet” på en 

vara så förstår kunden att producenten skrivit detta för att få honom eller henne att köpa 

och blir därmed inte övertygad, men kan man lyckas utstråla kvalitet utan att skriva det så tar 

kunden detta till sig utan lika mycket skepsis. Att ”ekologiskt” oftast står skrivet i grönt gör 

möjligtvis sitt till för att övertyga konsumenten.  
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4.2.3.8 Vem köper ekologiskt? 

En av frågorna vi ställde var att be respondenten beskriva en person som ofta köper 

ekologiskt. Här skiljde sig svaren åtskilligt, men trots det växer två olika sorters ”ekologiska 

personer” fram. Den ena är en ung person (förmodligen tjej) som är vegan och miljö- eller 

djurrättsaktivist. Den andra personen är en modern och medveten konsument med god 

allmänbildning och ett stort intresse för matlagning och hälsa. Här trodde respondenterna 

inte att åldern spelade så stor roll, men samtliga beskrev denna person som någon med god 

ekonomi. De personer som inte köpte ekologiskt var i huvudsak de som beskrev den första 

typen av person, och identifierade sig följaktligen inte med den bilden. De personer som 

köpte mycket ekologiskt och de som ville köpa mer ekologiskt verkade i stor utsträckning 

beskriva sig själva eller personer i sin bekantskapskrets och kände att det kunde stämma in på 

dem.  

 

Vi har ett för litet urval för att kunna dra några generella slutsatser från våra respondenters 

faktiska beteenden. Frågan ovan beskrev alltså hur respondenterna trodde att en ekologisk 

person är, men vi frågade även om deras egna beteenden kring ekologiska livsmedel. Vi är 

medvetna om att det inte alltid ger korrekta resultat när respondenterna får svara på direkta 

frågor om sina egna beteenden, men vi såg inget annat val just för den frågan i det här 

arbetet. Alternativen hade varit att antingen inte fråga alls vilket inte tycktes vara en god idé, 

eller att ta reda på svaret genom att observera respondenterna och själva fastslå deras 

beteenden. Men då detta arbete inte syftar till att kartlägga beteenden samt den enorma 

tidsresurs som krävts bestämde vi oss för att det skulle kosta mer än det smakade.  

 

4.2.3.9 Vad säger ekologiskt i hyllan om dig som person? 

I ett försök att komma åt våra respondenters underliggande tankar kring status och socialt 

anseende för ekologiska produkter lät vi dem beskriva och jämföra hur det känns att ha 

ekologiska respektive icke-ekologiska produkter hemma. Det vi ville komma åt med denna 

fråga är om förpackningen spelar någon roll för det man känner för produkten, samt om 

detta är något man vill visa utåt. Uppfattningar om detta rörde sig mellan att tycka att det 

skulle kännas bra till att det inte spelade någon roll. Det var alltså inte någon av 

respondenterna som tyckte att det skulle vara pinsamt eller ge en bild av dem själva som till 
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exempel miljöaktivister. Detta gällde även de som trodde att det mest var veganer och 

aktivister som handlade ekologiskt. 

 

Den övervägande åsikten var att det skulle kännas bra att visa att man köper ekologiska 

livsmedel. Respondenterna beskrev att det man visade upp var att man var en person med ett 

gott samvete, visade respekt samt brydde sig om andra. Vi kände att respondenterna svarade 

mycket ärligt på denna fråga och erkände utan omsvep sina fåfänga sidor. En respondent 

svarade att han ”inte riktigt visste vad det ekologiska stod för, men det kändes bra att ha 

produkterna hemma eftersom det var trendigt”. Andra svarade att det kändes bra att föregå 

med gott exempel för sina barn. De flesta svarade att de inte skulle vilja ha förpackningar 

framme (oavsett om de är ekologiska eller inte), men att det skulle kännas bra om de till 

exempel lagade mat tillsammans med vänner och de ekologiska produkterna då kom fram. 

Flera respondenter poängterade att skulle kännas bättre att ha de ekologiska produkterna, 

men att det inte skulle kännas dåligt att inte ha det.  

 

Flera respondenter nämnde ordet status i samband med att beskriva sina känslor inför de 

ekologiska förpackningarna. En respondent uttryckte sig såhär: ”Jag tycker att det visar på status 

om någon köper mycket ekologiskt, men därför känns det lite dumt om man skulle ha förpackningarna 

framme, man vill liksom inte skryta”. Andra respondenter betonade att även om det känns bra att 

ha ekologiska produkter hemma så är anledningen till att man köper dem att det känns bra 

för sin egen del. Det viktigaste är att man själv vet vad man köpt och att det är bra för den 

egna hälsan och samvetet. En respondent tog dock upp bekantskapskretsen som en aspekt 

som avgör hur viktigt vilka produkter man köper är. Hon menade att samma förhållande 

gäller som för andra dyra märkesvaror, om den egna bekantskapskretsen inte känner till 

produktens värde så finns det heller inget intresse att visa upp den. Det omvända 

förhållandet gäller också, så om vännerna är intresserade och insatta i den ekologiska 

debatten så finns det större motivation att inrätta sig efter samma mönster.  

 

4.2.3.10 Analys genom teorin om self 

Vi har i teorikapitlet ingående beskrivit begreppet self, eller självbild, och pekat på detta som 

en viktig del i arbetet med att kartlägga anledningen till konsumenters beteenden. Självbilden 

styr beteendet på så sätt att konsumenter köper produkter vars image stämmer överrens med 

deras egen självbild för att skydda och förstärka sitt ego (Onkvisit & Shaw, 1987). Att våra 

respondenter som såg en ”ekologisk person” som modern, medveten och med god ekonomi 
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även var de som handlade ekologiskt är alltså föga överraskande. Inte heller är det 

överraskande att de personer som såg en ”ekologisk person” som en ung miljöaktivist inte 

var så intresserade av att köpa ekologiska varor. Det som är intressant är de som ligger mitt 

emellan, de vi beskrev som att inte köpa ekologiska produkter, men med en vilja att göra det 

mer. Där finns en positiv bild av produkten, men avsaknaden av beteendet kanske beror på 

att denna bild inte stämmer överrens med den egna självbilden?  

 

Denna diskrepans skulle även kunna bero på hur produkten konsumeras. Enligt Onkvisit & 

Shaw (1987) finns det större samstämmighet mellan en persons självbild och bilden av 

produkten om denna produkt konsumeras i en social och allmän kontext. Även det motsatta 

förhållandet gäller. Vi undrar om det kan vara så att de personer som ofta har vänner hemma 

och lagar mycket mat har en större benägenhet att uttrycka sin självbild genom sina 

livsmedelsval. Då blir ekologiska livsmedelsval ett sätt att uttrycka önskvärda attribut om sin 

egen person; medveten, modern och med god ekonomi. Vi vill med detta inte säga att alla 

människor eftersträvar just dessa saker, men vi tror att de allra flesta ser dessa attribut som 

en positiv beskrivning av en person. Med denna teori skulle en person som ofta äter själv 

eller inte har något matintresse vara mindre benägen att söka samstämmighet mellan sin egen 

självbild och sin livsmedelskonsumtion. Den här teorin skulle med andra ord kunna förklara 

en del av denna diskrepans mellan attityd och beteende. 

 

4.2.3.11 Analys med hjälp av Maslows behovshierarki 

Maslows klassiska pyramid som beskriver de olika nivåerna av behov är här intressant att 

titta på ur ett samhällsperspektiv. I Sverige (och övriga västvärlden) har utvecklingen nått så 

pass långt att de lägre behoven av basal karaktär för många människor är uppfyllda. Vi 

klättrar då vidare mot de högre stegen och försöker nå gemenskap, självförtroende eller till 

och med självförverkligande. Ett behov kan samtidigt befinna sig på flera olika stadier, vilket 

ekologiska livsmedel gör. Det fyller det basala behovet av mat, men kan samtidigt vara en 

statussymbol eller till och med ett sätt för nå självförverkligande. På det sätt som våra 

respondenter beskriver sitt förhållande till ekologiska produkter tycker vi att deras främsta 

drivkraft för köp av ekologiska produkter verkar vara att det verkar som en statussymbol och 

därmed hjälper dem med sitt ego-stadium. 

 

Att drivkraften bakom de ekologiska köpen inte enbart baseras på en sann omtanke om 

miljön är något som marknadsförare av ekologiska livsmedel bör ta till sig. De två 
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drivkrafterna, miljöomtanke och status är vitt skiljda, men motsäger inte varandra för det. 

Produkterna kan på en och samma gång tillfredställa båda dessa behov. Det ekologiska i en 

produkt finns redan från början, det är produktens existensgrund. Behovsuppfyllelsen av 

status görs däremot inte enbart på basis av produktens innehåll utan även utsidan spelar en 

roll.  

 

4.2.3.12 Analys med teorier om Means-end chain  

När vi genomförde intervjuerna ställde vi som tidigare nämnts ganska övergripande frågor, 

för att låta respondenterna föra fram sina åsikter och känslor utan för mycket styrning från 

vår sida. Vi tycker att det skulle vara intressant att titta på dessa svar utifrån ett means-end 

chainperspektiv. Med detta perspektiv tänker man sig att konsumenter vill nå ett önskat 

slutmål och använder olika medel för att nå dit. Vi har i detta arbete inte använt oss av 

laddering-tekniken, men det är något vi vill nämna som en möjlig framtida forskningsansats 

då vi tror att detta kunnat ge intressanta resultat.  

 

För några respondenter är den ekologiska konsumtionen så enkel som att de vill nå hälsa och 

välbefinnande och har funnit att ekologiska livsmedel är ett medel för att nå dit. Andra 

respondenter känner att de tillåts visa upp att de är trendiga och har en god ekonomi genom 

att köpa ekologiskt. Men är det mål i sig? Vi tror att dessa båda attribut kan dras ett steg 

vidare och vara del av att visa upp en viss social status. Detta kan i syn tur dras ytterliggare 

vidare till ett slutmål som kan vara social acceptans och tillhörighet. 

 

Majoriteten av respondenterna säger att det känns bättre att visa upp att man köper 

ekologiskt jämfört med att inte köpa ekologiskt. De säger att ekologiskt visar att man har ett 

gott samvete samt visar respekt och omtanke för andra. Att man vill associeras med dessa 

egenskaper är inte så konstigt, men de kanske inte heller är mål i sig. Varför vill man att 

andra ska tycka att man visar omtanke eller har ett gott samvete? Dessa attribut skulle kunna 

tyda på ett slutmål i en vilja att stärka sin självkänsla eller att vara en god person och vän. 

Ekologiska produkter kan alltså mycket väl tillgodose djupa behov och önskningar hos 

respondenterna och låta dem uttrycka den person de vill vara. 
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5 SLUTSATSER 
 

I vår analys framkommer i stort en sammanbunden positiv bild av ekologiska produkter. 

Dock fanns det en osäkerhet till exakt vad ekologiska produkter innebär. Okunskapen som 

framkom om olika märkningar och fakta kring ekologiska produkter, även hos de personer 

som uppvisade high involvement till produkterna genom miljömedvetenhet eller 

livsmedelsintresse, pekar mot att det inte främst är de precisa egenskaperna hos ekologiska 

produkter som är mest väsentliga utan kanske snarare ”ekologiskheten” i sig som har ett 

värde. Alltså den icke greppbara sidan av ekologiska produkter, den som istället förmedlar 

andra värden, värden som attraherar oss konsumenter utöver de ytliga och konkreta 

anledningarna till köp av ekologiska produkter: miljö, framtid och hälsa. Som vi tog upp i 

problemformuleringen kommunicerar man med fördel icke greppbara attribut med 

greppbara, såsom förpackning. Här ser vi kopplingen till förpackningsdesignen. Grön färg 

och texten ”ekologiskt” sammanfattar fångande den bild som växte fram kring uppfattningar 

av utseendet på ekologiska förpackningar.  

 

Flera respondenter poängterade att skulle kännas bra att ha de ekologiska produkterna, men 

att det inte skulle kännas dåligt att inte ha dem. Detta tolkar vi som att samhället inte har nått 

en punkt då det anses vara direkt dåligt att inte köpa ekologiska produkter. Folk ser det bara 

som ett extra gott, inte som motsatsen till någonting ont. Här tycker vi oss se en viss antydan 

till lyxprodukter, inget direkt ont att inte ha, men ändå eftersträvansvärt. Ur ett 

motivationsperspektiv motiveras vi till köp av ekologiska livsmedel av andra behov än de 

grundläggande fysiologiska. Ekologiska produkter är ett val, en konsumtionsvara, inte en 

överlevnadsvara för den enskilda personen.  

 

Vi har funnit att en signifikant betydelse av ekologiska produkter är associationen med 

önskvärda personlighetsdrag som medvetenhet, trendighet samt ekonomisk stabilitet. Varornas ”lyx” 

eller ”status” representeras av just det faktum att produkterna är ekologiska. Därför är det 

just detta som är viktigt att genom designen kommunicera. Ekologiska produkter behöver 

alltså designmässigt tydligt skilja sig från andra produkter, inte för att sticka ut och vara 

lättare att hitta, utan snarare för att kommunicera att de är just ekologiska. Detta eftersom vi 

fann att ekologiska produkter på mer än ett sätt anspelade till selfet. För att stämma överens 

med bilden av en själv som uppdaterad och trendig, samt att det ska synas att man har 
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förnuft och medel till att kunna konsumera ekologiskt. Enligt vår tolkning har ekologiska 

produkter till viss del funktionen som statussymboler.  

 

Alltså, vad vi slutligen har kommit fram till är att förpackningsdesignen till ekologiska 

produkter spelar en viktig roll, kanske inte övervägande att den ska vara estetiskt attraktiv 

eller lätt att hitta, utan snarare att den bör förmedla det ekologiska budskapet. Vår tolkning 

är att ekologiska produkter bör ha en stark identitet, ett säreget utseende, som gör att de 

tydligt skiljer sig från övriga varor. Den kulturella symbolkonvention vi lever med idag 

förespråkar, i samstämmighet med Lynns forskning kring form och färg (1981), att det 

viktigaste för ekologisk design är att den är grön, eftersom grönt är så starkt förknippat med 

vad ekologi idag står för. Vi avvisar härmed absolut inte den attraktiva designen som 

meningslös, den har säkerligen en viktig och funktionell betydelse konkurrerande ekologiska 

produkter emellan. Att starkt kunna kommunicera ”ekologiskhet” tillsammans med en 

attraktiv design vore kanske det optimala. Konkurrensen ekologiska produkter emellan har 

dock hamnat utanför omfånget av denna studie.  

 

Den ekologiska förpackningsdesignen bör ha som huvudfunktion att förmedla ett budskap, 

”ekologiskheten”.  

 

5.1 Förslag till vidare forskning 

Som vi tidigare har nämnt gör vi inget som helst anspråk på att våra slutsatser, utifrån den 

kvalitativa studien, ska förklara verkligheten. Vi har istället föreslagit vidare forskning som ett 

instrument för att kunna göra sannolikhetsmässiga uttalande kring verklighetens utformning i 

avseende på kausalitet eller frekvens. Nedan följer tankar kring det vi anser att man kan ta 

med sig från vår forskning och som vore intressant att titta vidare på, samt andra förslag till 

vidare forskning.   

 

- Det hade varit mycket intressant att göra en omfattande studie för att testa de fenomen vi 

fann. Är det många som håller med om att ekologiska produkter kommunicerar medvetenhet 

och status.  

 

- Undersöka sanningshalten i våra påståenden. Spelar attraktiviteten verkligen mindre roll?  
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- Göra studier med experimentell design, för att testa att betona olika attribut hos de 

ekologiska produkternas utseende. Vilka attribut är viktigast då undersökningspersonerna 

inte får svara själva, utan istället blir observerade.  

 

- För att kunna uttala sig om majoritetsförhållande kring konsumenters subjektiva inställning 

till ekologiska produkter, hade det varit intressant att göra en omfattande kvantitativ studie. 

Detta kanske mest med syfte att försöka kartlägga den ekologiska konsumenten för att på så 

vis kunna anpassa produkternas utseende.     

 

- Att titta mer specifikt på vissa varumärken och märkningar inom den ekologiska genren, 

och här titta på vilken betydelse designen har för konkurrensen. Är det den produkt som 

bäst lyckas skrika ”ekologiskhet” som har fördel? Eller är det andra faktorer anknutna till 

attraktiv design som här blir viktiga.   

 

- Undersöka vilken roll de ekologiska märkningarna egentligen spelar? Enligt vår analys 

spelar de en mycket liten roll då konsumenterna litar mer på varumärkena bakom produkten 

än den ekologiska märkningen.  

 

- Undersöka trenden mot att det blir bättre och bättre att köpa ekologiskt. Kanske ses det 

som dåligt att inte köpa ekologiskt om fem år? Hur har trenden fram tills nu utvecklats?  

 

- Undersöka från ett annat perspektiv: vilken betydelse spelar de enskilda handlarna för att 

sälja ekologiskt? Mer specifikt: i vilken utsträckning har de ett ekologiskt sortiment? Vilken 

placering och vilket utrymme ges ekologiskt? Eller vilken roll varumärkesföretagen spelar? 

Promotar de sina vanliga eller ekologiska produkter mest? Ses ekologiskt som ytterligare en 

”smak” eller som en ny produktkategori som behöver sin egen marknadsföring osv.  
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7 BILAGOR 

7.1 Bilaga 1 - Ekologiska märkningar 

Figur 1 - KRAV 
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Figur 2- Demeter 
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www.svensktsigill.se

Figur 3 - Svenskt Sigill 

www.ec.europa.eu

Figur 4 - EU-märkningen 
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7.2 Bilaga 2 - Intervjuguide konsumenter 

 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor: Ålder? Kön? Yrke? Civilstatus? Barn? 

 

Beskriv din allmänna attityd till ekologiska livsmedel. 

 

Beskriv en person som handlar ekologiskt  
 

Stämmer detta in på dig? 

 

Beskriv hur du tror att ekologiska produkter ser ut 

 

Är ekologiska produkter lätta att hitta? Sticker de ut tillräckligt mycket i

butiken? 

 

Bör ekologiska produkter ha en "ekologisk design"? 

 

Hur skulle det kännas att ha ekologiska livsmedel i ditt kök så att andra kan se 

dem? (ekologisk produkt vs. vanlig produkt) 
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7.3 Bilaga 3 - Presentation av våra respondenter 

 

Nedan följer en sammanställning av våra respondenter med avseende på bakgrundfrågorna 

om ålder, kön, yrke samt civil status. 

Ålder Kön Yrke Civil 

status 

Barn 

56 Kvinna Barnmorska Gift 3 vuxna barn, ej hemmaboende 

38 Man Läkare/ekonom Gift 2 små barn, 6 månader och 4 år 

28 Man Student Singel Inga barn 

31 Kvinna Läkare Gift 2 små barn, 2 och 5 år 

21 Kvinna Student Singel Inga barn 

42 Kvinna Projektledare Sambo Inga barn 

23 Man Online redigerare,  

vfx-artist 

Gift Inga barn 

35 Man Inköpare Sambo Inga barn 

50 Kvinna Administratör Gift 2 vuxna barn, ej hemmaboende 

46 Man Egenföretagare Sambo 3 barn, 7, 12 och 14 år 

30 Man VD webbyrå Sambo Inga barn 

55 Kvinna Advokat Gift 2 vuxna barn, ej hemmaboende 

24 Kvinna Säljare Singel Inga barn 

28 Kvinna Student Sambo  Inga barn 

32 Kvinna Säljare Gift Inga barn 

 


