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Sammanfattning       

Introduktion: Vilka aspekter är det som ligger till grund när svenska konsumenter väljer att 

handla ekologiska livsmedel och hur ställer sig forskningen till detta? I den teoretiska 

bakgrunden tas forskningsaspekter kring ämnet ekologisk produktion och ekologisk odling upp 

och hur konsumenters värderingar ligger till grund för konsumtionsbeteenden och konsumenters 

syn på ekologisk märkning. 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilka aspekter som ligger till grund för svenska 

konsumenters val när de väljer att handla ekologiska livsmedel. 

Metod/material: Undersökningen genomfördes med en digital enkät som skickades ut på 

internet. Rekrytering av respondenter till studiens enkät har skett via sociala medier och i slutna 

grupper på internet. 

Resultat: Resultatet visar att konsumenter värderar aspekterna miljö, hälsa, djurhållning högt, 

när det kommer till att välja ekologiska livsmedel. En annan avgörande faktor för motiven 
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bakom valen är den ekonomiska aspekten vid konsumtion och prisskillnaden skapar en 

balansgång mellan ekologiska livsmedel och konventionella livsmedel.  

Slutsats: Miljöaspekten, djurhållningsaspekten, hälsoaspekten samt kvalitetsaspekten är de 

aspekter som gör att svenska konsumenter väljer att handla ekologiska livsmedel.  

Nyckelord: Ekologisk, produktion, konsumtion, konsument, val.  
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Förord 

Först och främst vill uppsatsförfattarna rikta ett stort tack till medverkande respondenter som 

deltagit i enkätundersökningen och för deras engagemang. Uppsatsförfattarna vill vidare tacka 

vår handledare Richard Ahlström, vår biträdande handledare Magnus Westling samt 

handledningsgruppen för värdefulla råd, feedback och respons. Vi vill vidare framföra ett stort 

tack till våra opponenter, för ett stort stöd under arbetsprocessen.  

 

Tack! 

 

Hannah Olsson & Amanda Thorup  

Datum: 2017-05-24, Grythyttan 

 

Introduktion 

Innan det industrialiserade jordbruket med sin konstgjorda bekämpnings- och gödningsmedel 

samt en mer mekanisk djurhantering uppkom, så fanns det ingen anledning för oss människor att 

definiera något som ekologiskt (Macklean, 2014). I dagens samhälle ökar intresset för ekologiska 

livsmedel och debatten kring dessa. Men vad är det egentligen som påverkar konsumenten att 

göra de val dem gör? Vet konsumenter vad en ekologisk produktion samt ekologiska livsmedel 

egentligen innebär? Vilka problem finns det med ekologiska livsmedel för konsumenter? Samt 

anser konsumenter att ekologiska livsmedel har en framtid? Chvanidez, Velikova, Dodd och 

Oldewage-Theron (2017) skriver om konsumenters värderingar och hur det påverkar valen vid 

inköp. Trots att det finns en stadig ström av forskning, som syftar till att undersöka effekten av 

miljömässiga och sociala krav kring konsumentbeteenden, så finns det fortfarande 

kunskapsluckor (Chvanidez, Velikova, Dodd & Oldewage-Theron, 2017). En inkonsekvens 

verkar finnas mellan konsumters värderingar för ekologiska produkter, den socialt ansvarsfulla 

produktionen och konsumenters faktiska val av produkter med krav på dessa attribut 

(Chavanidez et.al., 2017). De skriver vidare hur aktuell forskning behandlar denna relation 

mellan konsumenters olika värderingar. Dessa värderingar är de miljömässiga värdena och etiska 

betänkligheter för livsmedelsproduktion och konsumenters preferenser för produkter som visar 
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sociala och ekologiska ansvar hos producenter (Ibid.). Vidare forskning i ämnet visar att närings- 

och hälsopåståenden, kan påverka matvalen hos konsumenterna (Ibid.). På grund av de 

kunskapsluckor som Chvanidez, Velikova, Dodd & Oldewage-Theron (2017) skriver om, så 

anser uppsatsförfattarna att det kan vara av stor vikt och intresse att undersöka om svenska 

konsumenter anser att ekologiska livsmedel tillskriver fler kvaliteter samt värden, än vad den 

ekologiska märkningen egentligen står för.  

 

Ämnesrelevans för måltidskunskap och värdskap 

Vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan utgår stora delar av undervisningen utifrån 

The Five Aspect Meal Model – förkortat FAMM (Öström, Rapp & Prim, 2008). Modellen 

används inte bara för att utveckla måltider och service på restaurang, utan även för att formulera 

forskningsfrågor (Ibid.). De aspekter som ingår i modellen är rummet, mötet, produkten, 

stämningen och styrsystemet (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). Modellens 

fem aspekter fungerar som byggstenar till den helhet som bildar måltidsupplevelsen (Ibid.). 

Produkten är en viktig del för helheten och för att förstå hur den påverkar konsumenten måste 

uppsatsförfattarna få kännedom om de aspekter som påverkar konsumenten och dennes val. 

Uppsatsförfattarna har i denna studie därför valt att undersöka om aspekterna miljö, hälsa, 

djurhållning, pris och kvalitet påverkar konsumenternas syn gällande ekologiska livsmedel. Med 

fokus på produkten vill uppsatsförfattarna undersöka vilka aspekter som ligger till grund för 

svenska konsumenters val när de väljer att handla ekologiska livsmedel. Därför har studiens syfte 

relevans för ämnet Måltidskunskap och Värdskap.  

 

Teoretisk bakgrund 

I den teoretiska bakgrunden presenteras den litteratur som studien bygger på. Ekologisk 

produktion samt innebörden av ekologiska livsmedel kommer att förklaras, för att sedan ta upp 

varför konsumenter väljer ekologiska livsmedel och vilka svårigheter som finns runt detta. 

Slutligen kommer den teoretiska bakgrunden ta upp framtiden för ekologiska livsmedel. 
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Ekologisk produktion och ekologiska livsmedel 

För att märka livsmedel som ekologiska i Sverige måste livsmedlen certifieras och kontrolleras 

av ett godkänt kontrollorgan (Livsmedelverket, 2017b). Livsmedlet måste också innehålla minst 

95 procent ekologiska ingredienser (Ibid.). Mackleans rapport Insikter#5 (2014) skriver att den 

ekologiska produktionens grundtanke är ett långsiktigt hållbart jordbruk som också strävar efter 

att förbättra, såväl jordens och vattnets kvalitet, som djurens hälsa och växters kondition. 

Jordbruksverket (2017) stärker detta, då de skriver att en ekologisk produktion strävar efter att 

nyttja naturresurser på ett långsiktigt hållbart sätt. Stor biologisk mångfald samt hög ambition när 

det kommer till djurens välfärd är också andra ledstjärnor för en ekologisk produktion (Ibid.). 

Det finns framförallt tre huvudområden som skiljer en ekologisk produktion från en 

konventionell produktion (Macklean, 2014). Dessa huvudområden är; växtskydd - som gör att 

kemiska bekämpningsmedel inte får användas, växtnäring - som gör att konstgödsel och 

onaturlig mineralgödsel inte får användas, djurhållning - som gör att djuren skall få en möjlighet 

att få ett så naturligt beteende, i form av lägre djurtäthet och mindre medicinering av sjukdomar i 

förebyggande syfte (Macklean 2014, Livsmedelverket, 2017b). Jordbruksverket (2017) väljer att 

beskriva de tre huvudområden som skiljer en ekologisk produktion mot en konventionell 

produktion på liknande, dessa sätt är; hur man hanterar skadegörare och ogräs, hur man förser 

grödorna med tillräckligt med näring samt att djuren har en viktig roll i produktionen.  

 

Ekologiska livsmedel anses av många människor som både ”giftfria” och ”obesprutade” och 

associeras därför med hälsa, på så sätt att livsmedlen inte innehåller bekämpningsmedel 

(Macklean, 2014). Jordbruksverket (2017) instämmer då de skriver att de ekologiska jordbruken 

inte använder sig av mineralgödsel, vilket i sin tur bidrar till mindre utsläpp av växthusgaser. 

Men i dagsläget finns det inga vetenskapliga bevis på att bra konventionella svenska livsmedel 

skall vara ohälsosammare än ekologiska livsmedel (Macklean, 2014). Tidigare forskning visar 

heller inga skillnader i vitamin- och mineralhalter i växter som är ekologiskt eller konventionellt 

odlade (Livsmedelsverket, 2017b). God kontroll, hög kvalitet, god hälsa och något som är bra 

och positivt för såväl människan som miljön, är något människor associerar med ekologiska 

livsmedel (Macklean, 2014). Det har varierat mycket under åren med intresset för ekologisk mat 
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och har också haft olika budskap genom åren (Ibid.). Till en början handlade det om att värna om 

miljön och till viss del om djuren som också kan fara illa (Macklean, 2014). Men på senare år har 

även aspekten med bekämpningsmedel lyfts fram som en av huvudanledningarna till att välja 

ekologiska livsmedel, då det anses vara bättre ur ett hälsoperspektiv (Ibid.).  

 

Varför väljer konsumenter ekologiska livsmedel? 

Trender kan påverka människors val av mat, och just nu är människan inne i en trend där allt 

skall handla om hälsa och miljö (Macklean, 2014). På grund av denna trend kan människor få en 

bredare och mer ihållande konsumentefterfrågan på ekologiska livsmedel, och dessa kan vara på 

väg att ta en tydlig plats i människors vardag (Ibid.). Hanss och Böhm (2012) skriver att media 

har en stor påverkan på konsumenters val av livsmedel och att konsumenter hela tiden blir mer 

och mer upplysta, på både gott och ont. Men även fast att intresset av ekologiska livsmedel ökar 

hos konsumenter, så är det ändå en minoritet av konsumenter som aktivt väljer att lägga ner 

ekologiska livsmedel i sin varukorg (Macklean, 2014). Det framkommer också i olika studier att 

de konsumentbeteenden som undersökts, visar att konsumenters vardagliga inköp sällan är 

genomtänkta och att våra köp ofta är vanemässiga (Ibid.). För att förändra konsumenters 

livsstilar till en mer hållbar livsstil behövs många förändringar från den egna konsumenten 

(Hanss & Böhm, 2012). En vana i konsumenters köpbeteenden är något som tar lång tid att 

förändra (Macklean, 2014.). Det finns många faktorer som influerar människors matval, så som 

hälsa, kost, tillgänglighet och smak (Steptoe, Pollard & Wardle, 1995). Galbreth och Ghosh 

(2013) skriver att konsumenters beteenden kring hållbarhet och vad de väljer beror främst på två 

faktorer; den enskilda konsumentens egen oro av vad som stämmer och inte, samt nivån av 

medvetenhet om livsmedlen. Hanss och Böhm (2012) skriver att experter inom ämnet hållbarhet 

ofta saknar en förklaring till vad hållbarhet egentligen står för, samt vilka konsumtionsbeslut hos 

konsumenter som i längden faktiskt är hållbara.  

 

Sedan långt tillbaka har det varit känt att tillgängligheten av mat och den kulturella faktorn är 

dominerande i vilka livsmedel människor väljer (Steptoe et al., 1995). Ekonomi är också en 

betydande faktor för vilka livsmedel en konsument väljer att köpa (Ibid.). Bryła (2016) tar också 
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upp vilka motiv som ligger bakom val av ekologiska livsmedel. Bryłas (2016) studie visar att 

konsumenter är övertygade om att ekologiska livsmedel är dyrare, mer miljövänliga, smakar 

bättre samt att de är mer äkta än konventionella livsmedel (Bryła, 2016). Konsumenterna tror att 

ekologiska livsmedel inger mer tillit, håller högre kvalitet, är striktare kontrollerat samt är 

producerat på ett mer traditionellt sätt (Ibid.). Enligt konsumenterna är de viktigaste 

egenskaperna för ekologiska livsmedel hälsa, sett till besprutning, och hög kvalitet (Ibid.). 

Människor säger att de väljer ekologiskt eftersom det är bra för miljön, har god kontroll, håller 

hög kvalitet och är bra för hälsan, men vad som är viktigast av dessa kategorier varierar från 

undersökning till undersökning (Macklean, 2014.). Men enligt konsumenter är de två största 

skälen att välja ekologiska livsmedel miljö och hälsa (Macklean, 2014). Hälsan är, enligt 

konsumenterna, den aspekt som väger tyngst av dessa två (Ibid.). Alla dessa faktorer indikerar att 

hälsan därför bara är en av många aspekter i valet av mat för konsumenterna, och att hälsa 

uppenbart inte är den enda faktorn som personer har i åtanke när de väljer mat (Steptoe et al., 

1995). Det är därför viktigt att kolla på vilka andra faktorer som influerar människors matval 

(Ibid.).  

 

Vilka problem finns det med ekologiska livsmedel?  

Att köpa ekologiska livsmedel kan vara svårt för konsumenter, då många olika faktorer måste 

finnas i åtanke (Tobler, Visschers & Siegrist, 2011). När utvalda personer får frågan om varför 

inte alla människor väljer att köpa ekologiska livsmedel blir svaret att utbudet inte är lika 

tillgängligt, att det är dyrt och att det är generellt små fördelar med det (Macklean, 2014). 

Macklean (2014) skriver också att konsumenter inte väljer bort ekologiska livsmedel för att de 

inte har råd med dem, utan för att de uppfattar konventionella produkter som mer prisvärda. 

Detta hänger i sin tur ihop med att konsumenter inte förstår eller värderar skillnaden mellan 

ekologiska och konventionella produkter, alternativt inte litar på den ekologiska märkningen 

(Ibid.). Många anser också att den svenska konventionella produktionen håller en hög kvalitet 

(Ibid.).  

 

Enligt beräkningar gjorda 2010 är hälften av alla ekologiska produkter importerade och kommer 

alltså inte från Sverige (Macklean, 2014). Tidigare forskning indikerar att konsumenter inte 
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nödvändigtvis är medvetna om den miljöpåverkan som är associerad med märkningen 

”ekologisk märkning” (Tobler et al., 2011). Konsumenter tror generellt att närproducerad och 

ekologisk mat är bättre för miljön (Ibid.). Det har dock visat sig att ekologiska livsmedel inte 

behöver vara bättre för miljön, då exempelvis säsongs- och närproducerade livsmedel inte 

transporteras lika länge eller långt (Tobler et al., 2011). Vid nyare undersökningar har det också 

visat sig att konsumenter tenderar att tycka att närproducerade livsmedel har högre kvalitet när 

det kommer till fräschör och smak, än ekologiska livsmedel (Ibid.).  

 

Framtiden för ekologiska livsmedel 

Miljön i sig är inte ett motiv nog för att uppmana konsumenter att konsumera ekologiska 

livsmedel eller ändra sina konsumtionsmönster, men det kan uppmana konsumenter att tänka 

igenom deras konsumtionsbeteende (Tobler et al., 2011). Hälsa och smak är aspekter som har 

visat sig kunna påverka och skapa ett starkare inflytande på konsumenters villighet att 

konsumera på ett miljömässigt snällare sätt (Ibid.), Det kan därför vara viktigt för framtidens 

kampanjer att promota ekologisk matkonsumtion (Ibid.). Så faktorer som inte handlar om miljön 

borde bli något som fokuseras mer på, så som exempelvis hälsa och djurhållning (Ibid.). 

Informationskampanjer och övertalningsstrategier i sig självt räcker inte för att öka 

konsumtionen av ekologiska livsmedel, utan man måste använda sig av olika angreppssätt för att 

det skall vara mer lovande (Tobler et al., 2011). Exempel på detta kan vara om konsumenterna 

får information om hur ekologiska livsmedel bidrar till en bättre miljöpåverkan, men det kvarstår 

fortfarande att det är utmanande att bedöma den ekologiska aspekten av livsmedelsprodukter 

(Ibid.). Livsmedelverket (2017a) skriver att livsmedelsförpackningar skall vara mäkta med alla 

uppgifter som en konsument behöver för att sedan kunna göra ett medvetet och säkert val. 

Uppgifterna får heller inte ge ett missvisande eller felaktigt intryck av livsmedlet på något sätt 

(Ibid.). Ett framtida sätt kan vara att ekologiska produkter, enligt lag, måste ha etiketter på hur 

livsmedel har fraktats och om de är miljöskadliga genom den långa frakten (Tobler et al., 2011). 

I Tobler et al. (2011) studie visade det sig att konsumenter som redan bestämt sig för att börja 

med ett mer ekologiskt mönster, ändrar också sina matvanor och matmönster väldigt snabbt. Den 

offentliga debatten handlar om att människor i större grad tar en mer aktiv roll som konsument 

och sätter därför också större press på att få information om de varor och livsmedel som handlas 
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(Kjærnes, u.å). Dock kommer alltid konsumenternas egna tro och kunskap vara en stor del i vad 

de i slutändan väljer (Ibid.). 

 

Trots att det finns forskning som undersöker konsumentbeteenden, så finns det fortfarande 

kunskapsluckor kring dessa typer av beteenden (Chvanidez, Velikova, Dodd och Oldewage-

Theron, 2017). Generellt har många konsumenter också brist på kunskap om vad som borde 

fokuseras på angående ekologiska livsmedel, ett exempel är att miljöaspekten vid ekologiska 

livsmedel inte behöver innebära att konventionellt odlade livsmedel är sämre (Tobler et al., 

2011). Därför borde fördelarna framhävas med den ekologiska produktionen, uppmuntra till 

ekologisk matkonsumtion samt öka konsumenters tillit till ekologiska märkningen (Ibid.). Då det 

finns ett fåtal studier som undersöker de olika motiven som gör att konsumenter handlar 

ekologiskt, skulle en sådan framtida studie och eventuell kampanj göra att fler konsumenter 

skulle motiveras till att byta köpmönster och handla mer ekologiska livsmedel (Tobler et al., 

2011). Men eko-framtiden ser ljus ut och det handlar om att informera människor om vad 

ekologisk märkning faktiskt innebär (ibid.). 

 

Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka aspekter som ligger till grund för svenska 

konsumenters val när de väljer att handla ekologiska livsmedel. 

 

Frågeställningar 

- Vet konsumenter vad ekologisk produktion samt ekologiska livsmedel innebär? 

- Vilka problem finns det med ekologiska livsmedel? 

- Finns det en framtid för ekologiska livsmedel? 

 

Metod och material 
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I metod- och materialavsnittet kommer uppsatsförfattarna presentera det val av metod som gjorts 

för studiens genomförande, samt vilka motiv som ligger bakom dessa val. Patel & Davidson 

(2011) skriver om vikten av att presentera valen av undersökningens upplägg, insamling av data, 

genomförande, bearbetning samt analys av metod. Detta för att öka förståelsen hos läsaren 

(Ibid.).  

 

Metodval 

I denna studie har uppsatsförfattarna valt att använda sig av metoden enkät. Detta är ett 

frågeformulär där en grupp människor ämnar att svara på frågor som berör studien (Patel & 

Davidson, 2011). Uppsatsförfattarna har valt att konstruera en anonym digital enkät med både 

öppna och slutna frågor, som skickats ut på sociala medier. Meningen med att skicka ut enkäten 

via sociala medier är för att få bredd och variation hos respondenterna, vilket enligt Bryman 

(2011) är av stor vikt. På så sätt får uppsatsförfattarna bredd i svaren vid insamling av data för 

vidare analys och senare även i resultatdiskussionen. De öppna frågorna ger respondenterna 

möjlighet att utveckla sina svar och frågorna leder inte heller respondenternas tankar åt ett visst 

håll (Bryman, 2011). Till skillnad från öppna frågor kan de slutna frågorna göra att 

respondenterna inte får möjlighet att utveckla sina svar, om de skulle vilja. De slutna frågorna 

innebär att respondenterna har redan satta alternativ att välja på. Det problem som kan uppstå vid 

metoden enkät, är att det kan bli bortfall hos respondenterna om enkäten upplevs för tät och för 

lång (Bryman, 2011). Det gäller att hitta en balans i utformning och formulering för att göra 

enkäten mer attraktiv att besvara (Ibid.). Därför valde uppsatsförfattarna att kombinera slutna och 

öppna frågor i enkäten samt göra den kort och koncis. Frågorna var tydliga och raka för att 

undvika risken för misstolkning. 

 

Enkätutformning 

Enkäten är utformad i Google Drive. I början av enkäten finns ett informationsblad där studien 

presenteras samt hur deltagandet kommer att gå till (se Bilaga 2 & 3). Enkäten bestod av 

sammanlagt 22 frågor, varav 14 var slutna och 8 var öppna. Enkäten var indelad i olika avsnitt, 

där de första två frågorna var demografiska, följaktligen kom frågor som vad ekologisk 
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produktion och ekologiska livsmedel innebar för respondenten. Frågor om ekologisk konsumtion 

och vad dessa val baseras på ställs sedan med möjlighet att välja fler svarsalternativ. Dessa 

frågor följdes av ja- och nej-frågor med ett övrigt-alternativ, om övrigt-alternativet valdes kunde 

respondenterna fylla i svaret själva. Enkäten avslutades med de öppna frågorna där 

respondenterna fick möjligheten att utveckla sina svar och ge sin personliga åsikt. Vissa av 

frågorna är flervalsfrågor, detta innebär att resultatet kan bli mer än 100% då respondenterna kan 

välja att svara med mer än ett alternativ. 

 

Litteratur- och databasinsamling 

För att samla in material till studiens teoretiska bakgrund har uppsatsförfattarna använt sig av 

databaser tillgängliga via Örebro universitet, dessa databaser är Primo och FSTA. Sökningarna 

för artiklarna avgränsades till vetenskapligt granskade, artiklar som var tillgängliga i fulltext 

samt skrivna på engelska eller svenska. Uppsatsförfattarna har också valt att avgränsa 

sökningarna med sökord som är relevanta för studien. Detta i enlighet med det Bryman (2011) 

skriver om att begränsa sökningen med relevanta ord, för att få ut en mer relevant sökning för 

studiens syfte. Sökord som använts är; Ecological, production, consumption, health, habits, price, 

consumer, sustainability, preference, awarness, motives, selection, food, behaviour, dessa ord har 

kombinerats och på så sätt preciserat och avgränsat sökningen. Sökorden har även översatts till 

svenska för att kunna hitta relevant svensk information och litteratur i ämnet. Att sökningarna 

har gjorts med kombinationer av sökord från början, är för att uppsatsförfattarna letat artiklar 

inom ett specifikt område och då gjort en preciserad sökning från början. En sökmatris har 

utformats och fyllts i för att kunna följa sökprocessen i att hitta litteratur samt samla in data (se 

Bilaga 1). Avgränsningen gör att mängden artiklar minskades och på grund av att 

litteraturgenomgången är en tidskrävande process så var detta till stor hjälp (Patel & Davidsson, 

2011). All övrig litteratur som inte uppfyllt ovannämnda krav hämtades från hemsidor som valts 

ut kritiskt genom att använda oss av primärkällor från myndigheter och organisationer, som 

exempelvis Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Macklean. Vidare artiklar som använts, och 

som inte finns med i sökmatrisen, har hämtats från andra källors referenser. Därför redovisas inte 

dessa källor i sökmatrisen (se Bilaga 1).  
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Inklusionskriterier och exklusionskriterier för litteratur- och databasinsamling 

De inklusionskriterier som uppsatsförfattarna har för studien är att de vetenskapliga artiklarna 

som används ska vara vetenskapligt granskade, att de ska vara relevanta för studiens syfte samt 

tillgängliga i fulltext. Artiklarna ska även vara skrivna på engelska eller svenska. De 

exklusionskriterier som finns för studien är artiklar som är irrelevanta för studiens syfte, skrivna 

med ett svårbegripligt språk samt icke tillgängliga i fulltext. Samtliga exklusionskriterier och de 

tre förstnämnda punkterna i inklusionkriterierna, med undantag för kriteriet för vetenskapligt 

granskade, gäller även för alla andra typer av använda publikationer. 

 

Pilotstudie 

I pilotstudien skickade uppsatsförfattarna ut enkäten till ett fåtal utvalda personer i 

uppsatsförfattarnas vänskapskrets för att kunna få feedback på enkätens utformning. Urvalet av 

respondenter för pilotstudien var inte viktig, då enkäten inte är riktad till en specifik målgrupp. 

Patel och Davidson (2011) skriver att det är viktigt att testa metoden för att se om den går att 

genomföra och om den lämpar sig för studien. Syftet med en pilotstudie är att undersöka om 

surveyfrågorna fungerar så som det är tänkt för att helheten ska bli bra (Bryman, 2011). Att göra 

en pilotstudie vid just enkätundersökningar är av stor vikt då det, till skillnad från intervju, inte 

finns någon intervjuare tillgänglig för att hantera eventuella oklarheter (Ibid.). Det är därför 

viktigt att få respons på pilotstudien för att se om frågorna var tydliga, förståeliga samt se till att 

frågorna lämpar sig för studien. Responsen från pilotstudien var av stor vikt då feedback på både 

frågornas utformande och längd gavs av respondenterna och frågorna samt enkätens utformning 

ändrades till den riktiga enkäten senare.   

 

Rekrytering av respondenter till enkät 

Bryman (2011) skriver att det är viktigt att få fram ett så stort urval av respondenter som möjligt 

för att studien ska kunna generaliseras. Rekrytering av respondenter till studiens enkät har skett 

via sociala medier och i slutna grupper på internet. Detta för att skapa en någorlunda bredd i 
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studien. Urvalet är slumpmässigt och vem som helst kan deltaga, men riktat mot en viss 

målgrupp, de som tillhör de slutna grupperna på de sociala medier, där enkäten publicerats.  

 

Metod/teori för analys av data 

Nedan kommer uppsatsförfattarna ta upp hur den insamlade data, bearbetning och analys av de 

insamlade data, har genomförts och sammanställts för att vidare presenteras i resultatavsnittet. 

 

Bearbetning, analys och tolkning av data 

Svaren på enkäten sammanställdes i Google Drive. De slutna frågorna sammanställdes i form av 

Figurer och tabeller och de öppna frågornas svar kodades tematiskt. Bryman (2011) menar att 

kodning av en öppen fråga oftast innebär att svaren får läsas flera gånger för att kunna 

kategoriseras på rätt sätt och för att förstå respondenten. Genom att kategorisera svaren från de 

öppna frågorna så har uppsatsförfattarna fått en bild av vilka faktorer som grundar 

respondenternas val. För att analysera de sammanställda data så har uppsatsförfattarna valt att 

omräkna både de slutna frågornas svar samt de öppna frågornas svar till procent, för att enklare 

kunna se markanta skillnader i resultatavsnittet. Enkäten i denna studie kan ses som ett stickprov 

på vad människor generellt anser är påverkande faktorer vid val av livsmedel. 

 

Etisk planering om studiens genomförande 

Brymans (2011) fyra etiska krav är riktlinjer för studiens genomförande. Dessa krav är; 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Ett 

informationsbrev utformades för enkäten i syfte att vara den information uppsatsförfattarna ville 

förmedla till respondenterna. Stor hänsyn togs till Informationskravet, som innebär att 

uppsatsförfattarna skall informera om studien och vilket syfte studien har (Bryman, 2011). 

Vidare informerades respondenterna att deltagandet i undersökningen är helt frivilligt och att 

deltagarna kan välja att avbryta när de vill, i enlighet med Samtyckeskravet (Ibid.). Deltagarna 

fick även information om att de själva får bestämma hur mycket de vill deltaga i studien, även 
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detta i enlighet med Samtyckeskravet. Detta är enligt Bryman (2011) en viktig aspekt för den 

etiska planeringen. Vidare i informationsbrevet förklarades det att undersökningen är 

konfidentiell och att deltagarna kommer vara anonyma. Anonymiseringen innebär att namn och 

andra personuppgifter inte kommer kunna utläsas av resultatet i enkäten. Detta kallas för 

Konfidentialitetskravet och är även det en av de fyra etiska krav som, enligt Bryman (2011), är 

av högsta vikt vid vetenskapliga studier. Det fjärde etiska kravet som Bryman (2011) nämner är 

Nyttjandekravet. Detta krav innebär att den insamlade data enbart får användas i studiens syfte.  

 

Resultat 

Resultatet kommer att bestå av en sammanställning av enkätundersökningen av den insamlande 

data, där resultatet kommer att presenteras. Underrubriken enkätundersökning kommer inleda 

resultatet för att sedan gå vidare till underrubriker som är kopplade till den teoretiska bakgrunden 

och ämnar svara på studiens syfte. 

 

Enkätundersökning 

Av de 106 respondenter som deltog i enkätundersökningen så var alla helt slumpmässigt valda. 

77 procent var kvinnor och 23 procent var män som svarade på enkäten. 54 procent av 

respondenterna var mellan åldrarna 15-25år, 22 procent var mellan åldrarna 46-65år, 17 procent 

var mellan 26-35år och sju procent var mellan åldrarna 36-45år.   

 

Ekologisk produktion och ekologiska livsmedel 

När man kollar på resultatet av vad en ekologisk produktion samt ekologiska livsmedel innebär 

för respondenterna så är de flesta eniga (se Figur 1). Mer än hälften av alla respondenter anser att 

en ekologisk produktion samt ekologiska livsmedel är bättre för miljön, bättre för hälsa, bättre 

för djurhållningen och använder sig av mindre bekämpningsmedel än en konventionell 

produktion. 74 procent av respondenterna anser att en ekologisk produktion samt ekologiska 

livsmedel är bättre för miljön. 71 procent anser att en ekologisk produktion samt ekologiska 
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livsmedel använder sig av mindre bekämpningsmedel. 65 procent anser att en ekologisk 

produktion samt ekologiska livsmedel är bättre för djurhållningen. 53 procent anser att en 

ekologisk produktion samt ekologiska livsmedel är bättre för hälsan. Ingen av de 106 

respondenterna svarade att de tycker att en ekologisk produktion samt ekologiska livsmedel är 

sämre för miljön, sämre för hälsan, sämre för djurhållning samt använder mer 

bekämpningsmedel. Respondenterna var inte lika eniga om att en ekologisk produktion och 

ekologiska livsmedel är godare, att de har en bättre kvalitet samt är mer prisvärda. Enbart 29 

procent anser att en ekologisk produktion samt ekologiska livsmedel gör att livsmedlen blir 

godare, 17 procent anser att en ekologisk produktion samt ekologiska livsmedel gör att 

livsmedlen håller en bättre kvalitet, 15 procent tycker att en ekologisk produktion samt 

ekologiska livsmedel är mer prisvärda. Dock är det få respondenter som svarade att de faktiskt 

anser att en ekologisk produktion samt ekologiska livsmedel är mindre prisvärt, att produktionen 

och livsmedlen får en sämre kvalitet samt får sämre smak. fyra procent av konsumenterna anser 

att en ekologisk produktion samt ekologiska livsmedel är mindre prisvärd, två procent anser att 

en ekologisk produktion och ekologiska livsmedel får sämre kvalitet och enbart en procent 

skriver att de anser att en ekologisk produktion och livsmedel får en sämre smak.  

 

 

Figur 1 – Vad en ekologisk produktion samt ekologiska livsmedel är bättre samt sämre för 

redovisat i antal respondenter och procent. 

 

Varför väljer konsumenter ekologiska livsmedel? 
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När det kommer till hur aktiva respondenterna är som konsumenter så är det två svar som är 

dominanta, 50 procent av konsumenterna svarar ”att de bryr sig, men kan bry sig mer” och 49 

procent svarar att de är ”aktiva i sina val”. Enbart en procent av respondenterna svarar att ”de 

handlar det de alltid handlat”. Men hur ofta respondenterna handlar ekologiska livsmedel 

varierar (se Figur 2). Svaren från enkäten visar att de flesta, 39 procent handlar ekologiska 

livsmedel när de har råd och följs tätt av 31 procent som svarar att de handlar ekologiska 

livsmedel så ofta de kan. 25 procent svarar att de handlar ekologiska livsmedel så ofta utbudet 

tillåter. 24 procent svarar att de handlar ekologiska livsmedel ibland men inte så ofta som de 

borde eller vill. 21 procent svarar att de handlar ekologiska livsmedel av övriga anledningar. 

Lika många respondenter svarar att de inte handlar ekologiska livsmedel, som att de alltid gör 

det, på tre procent vardera.  

 

 

Figur 2 – Aktiv som konsument redovisat i antal respondenter och procent. 

 

Respondenterna är relativt eniga i varför de väljer att handla ekologiska livsmedel (se Figur 3). 

Majoriteten, närmare 87 procent, svarar att det är på grund av miljöaspekten. 55 procent svarar 

att det är på grund av djurhållningen och 42 procent svarar att det är på grund av hälsoaspekten.  

De tre ovannämnda aspekter är de som respondenterna anser som viktigast i frågan om varför de 

väljer att handla ekologiska livsmedel. 37 procent handlar ekologiska livsmedel på grund av att 

de anser att kvaliteten är bättre och 22 procent handlar ekologiska livsmedel på grund av övriga 

orsaker. Men enbart fyra procent handlar inte ekologiskt alls och en procent köper ekologiska 

livsmedel på grund av det pris som ekologiska livsmedel faktiskt har.  
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Figur 3 – Val av ekologiska livsmedel och vilka aspekter redovisat i antal respondenter och 

procent. 

 

Svaren från respondenterna angående om de anser att ekologiska livsmedel är bättre än 

konventionella livsmedel gällande; tillgänglighet, miljö, djurhållning, hälsa, prisvärdhet, kvalitet 

samt godare i smak, är varierande. De är nästan eniga om att ekologiska livsmedel inte är lika 

tillgängliga som konventionella livsmedel, då hela 95 procent av alla respondenter svarar ”nej” 

på frågan. Enbart två och en halv procent svarar ”ja” och två och en halv procent svarar ”det 

beror på”. De flesta respondenter anser även att ekologiska livsmedel är bättre för miljön än 

konventionella livsmedel, då 73 procent av alla svarade ”ja”, 24 procent skriver att ”det beror 

på” och enbart 3 procent svarar ”nej”. Nästan lika många är också övertygande att de ekologiska 

livsmedlen är bättre för djurhållningen och djur, då 72 procent av alla respondenter anser att 

detta stämmer. 24 procent svarar att ”det beror på”, och enbart fyra procent svarar att de inte 

tycker att ekologiska livsmedel är bättre för djurhållningen och djuren. Mer än hälften av 

respondenterna anser också att ekologiska livsmedel är bättre för hälsan än konventionella 

livsmedel, då 65 procent tycker detta stämmer. 30 procent svarar att de inte tycker att ekologiska 

livsmedel är bättre för hälsan, medans fem procent svarar att ”det beror på”. Mer än hälften 

respondenterna anser även att ekologiska livsmedel inte är lika prisvärda som konventionella 

livsmedel, då 62 procent svarar att ekologiska livsmedel inte är mer prisvärda. 29 procent svarar 

att de tycker att ekologiska livsmedel är mer prisvärda, medans nio procent svarar att ”det beror 

på”. 59 procent av alla respondenter anser även att ekologiska livsmedel har högre kvalitet än 

konventionella livsmedel. 20 procent svarar att de inte tycker att ekologiska livsmedel har högre 

kvalitet och 21 procent svarar att ”det beror på”. Men smaken är det som sticker ut, då mindre än 

hälften av alla respondenter anser att ekologiska livsmedel är godare i smak än konventionella 
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livsmedel, enbart 47 procent tycker att ekologiska livsmedel är godare medans 38 procent inte 

tycker det och 15 procent svarar att ”det beror på”.  

 

Vilka problem finns det med ekologiska livsmedel? 

Respondenterna som svarade på enkäten är relativt eniga om varför de inte väljer att köpa 

ekologiska livsmedel (se Figur 4). De flesta anser att det beror på priset, då hela 57 procent 

svarar att det är på grund detta de inte väljer ekologiska livsmedel. Efter priset så anser 

respondenterna att det beror på tillgängligheten av ekologiska livsmedel och 43 procent svarar att 

det är på grund av detta. 25 procent svarade att det berodde på övriga anledningar och 17 procent 

svarade att det beror på djurhållningen och att det är därför de inte väljer ekologiska livsmedel. 

Åtta procent väljer att inte köpa ekologiska livsmedel på grund av att de anser att kvaliteten är 

sämre. Fem procent svarar att de alltid handlar ekologiska livsmedel och enbart en procent köper 

inte ekologiska livsmedel på grund av miljöaspekten.  

 

 

 

Figur 4 – Val att inte handla ekologiska livsmedel och vilka aspekter redovisat i antal 

respondenter och procent. 

 

När respondenterna fick frågan ”Känner du att du kan lita på den ekologiska märkningen av 

livsmedel, och i så fall varför/varför inte?” fick de svara öppet. Mindre än hälften av 

respondenterna, närmare 44 procent svarar att de kan lita på den. 17 procent av respondenter 

svarar att ”det låter fint, men säger dig egentligen ingenting”. 15 procent svarar att de inte kan 
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lita på den ekologiska märkningen och 14 procent svarar att de inte litar helt fullt ut på den. Fem 

procent svarar att de inte vet helt säkert och fyra procent svarar att de hoppas att de kan lita på 

den ekologiska märkningen. Enbart en procent anser att det finns en politisk styrning som inte 

uppskattas av konsumenter när det kommer till ekologisk märkning. När respondenterna fick 

frågan ”Anser du att etiketten ”ekologiskt” ger dig den information om alla uppgifter som du 

behöver ha för att göra ett säkert och medvetet val om ekologiska livsmedel som konsument? 

Varför/varför inte?” fick de återigen svara öppet. Mer än hälften, närmare 68 procent, anser att 

denna information inte räcker till för detta. 17 procent svarar att en ekologisk märkning ger den 

information de önskar få, medan tio procent svarar att den delvis gör det eller att de inte vet om 

den gör det. Tre procent av respondenterna har gett svar som är svåra att tyda till resultatet och 

två procent svarar att de inte tänkt på det eller att de inte riktigt vet vad en ekologisk märkning 

innebär.  

 

När respondenterna fick frågan ”Väljer du ekologiska livsmedel framför närproducerade, 

konventionella, organiska livsmedel? Varför/varför inte?” fick de svara öppet. Mer än hälften av 

respondenterna, närmare 55 procent svarar att de inte skulle välja ekologiska livsmedel framför 

närproducerade och konventionella livsmedel. 21 procent svarar att det beror på. Tio procent 

svarar att de vill köpa både ekologiska och närproducerade livsmedel. Nio procent svarar att de 

alltid väljer ekologiska livsmedel framför närproducerade och konventionella livsmedel. Tre 

procent svarar att de inte vet och två procent har otydliga svar som inte går att tolka till resultatet. 

När respondenterna sedan fick frågan ”Om du är ute och handlar mat, påverkas ditt beslut om att 

köpa ekologiska livsmedel beroende på vad personer i din omgivning tycker om ekologiska 

livsmedel?” fick de återigen svara öppet. De flesta respondenter har också svarat att deras val av 

livsmedel inte påverkas av personer i sin omgivning. Hela 80 procent svarar att de inte påverkas, 

13 procent svarar att de påverkas mycket av sin omgivning och val av andra. Sju procent svarar 

att de är något osäkra, de påverkas säkert av sin omgivning men att även andra faktorer kan spela 

in, så som artiklar och sådant som finns att läsa om ekologiska livsmedel. 

 

Framtiden för ekologiska livsmedel 
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När respondenterna fick frågan ”Om du går i en livsmedelsaffär och har ett ekologiskt livsmedel 

samt ett konventionellt livsmedel framför dig, vilket väljer du och varför?” fick de svara öppet. 

36 procent av respondenterna svarar att valet handlar om en ekonomisk aspekt. Många tycker att 

det är generellt dyrare med ekologiska livsmedel. Det finns även vissa som kan tänka sig att välja 

ekologiskt framför konventionellt om det inte är allt för stor prisskillnad. Många väljer även det 

billigaste alternativet, oavsett om det är ekologiska eller konventionella livsmedel som är det 

billigaste, då blir pris den helt avgörande faktorn och aspekten om vilket som är bäst val spelar 

då ingen roll. 17 procent av respondenterna baserar sina val av livsmedel på en rad olika faktorer, 

så som tillverkningsländer, arbetsvillkor, transportlängder, smak och pris. 14 procent av 

respondenterna svarar att de enbart väljer ekologiskt. Nio procent av respondenterna grundar sina 

val på grund av djur- och miljöaspekten. Många väljer därför ekologiskt för att det är vad 

respondenterna tror och anser är det som är bäst för miljö och djurhållning. Det finns dock en 

viss osäkerhet om det verkligen är bra för miljön och djurhållningen hos respondenterna men att 

märkningen ”ekologiskt” inger en viss trygghet. Många anser även att det handlar om 

bekvämlighet, att de inte letar vidare om det inte finns i närområdet, detta tycker åtta procent. 

Fem procent svarar att det beror på, och då kan faktorer som tillgänglighet och pris spela stor roll 

för valen. Fyra procent av respondenterna grundar sina val av livsmedel helt på fräschör, de 

köper de varor som ser fräschast ut för att de anser att de har högst kvalitet. Två procent svarar 

att de oftast väljer ekologiskt. Två procent väljer också ekologiska livsmedel av den anledningen 

att de har ett större förtroende för de livsmedlen, att de inte ska ha behandlats och innehålla spår 

av bekämpningsmedel. Bara två procent svarar att de köper konventionella livsmedel och 

argumentet för det är att ”det är lika bra” och att priset oftast är bättre. En procent svarar att valet 

beror på vad det är för typ av livsmedel, att frukt och grönt gärna får vara ekologiskt eller Fair 

trade-märkt. Denna respondent grundar valet i smakskillnader och arbetsmiljö vid produktion, 

samma person tänker även kritiskt kring hur märkning ställer sig till djurförhållanden. 

 

När respondenterna fick frågan ”Anser du att ekologiska livsmedel har en framtid? Varför/varför 

inte?” fick de svara öppet. Respondenterna är mycket eniga om att ekologiska livsmedel har en 

framtid. 89 procent svarar att de anser att ekologiska livsmedel har en framtid. Enbart sex 

procent av respondenterna anser att ekologiska livsmedel inte har någon framtid och fyra procent 

svarar att ekologiska livsmedel måste ha en framtid. Sen är det en procent som tror att det är en 
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trend som kommer dö ut och en procent som har gett otydliga svar som inte går att tolka till 

studien. När respondenterna sen fick frågan ”Skulle det i framtiden underlätta ditt val av 

ekologiska livsmedel om dessa var tvungna att bära en utförligare etikett med information om 

alla de uppgifter som behövs för att göra ett medvetet och säkert val? Varför/varför inte?” fick de 

återigen svara öppet. Nästan lika många respondenter är eniga om att en utförligare etikett med 

information om alla de uppgifter som behövs för att göra ett medvetet och säkert val skulle 

underlätta deras val av ekologiska livsmedel. 82 procent svarar ”ja”, endast 15 procent svarar 

”nej” och två procent skriver att de tror att det skulle göra det. En procent av respondenternas 

svar går inte att tolka för studien.  

 

När respondenterna får frågan ”Anser du att du har tillräckligt med kunskap om ekologiska 

livsmedel och innebörden av det? (Om inte hur kan man få människor mer upplysta om 

ekologiska livsmedel? Ex. kampanjer, rea, kunskap, m.m.)” fick de svara öppet. 27 procent 

svarar att de anser sig ha tillräckligt med kunskap och 17 procent svarar ”nej”. 17 procent svarar 

”nej” och anser att bättre utbildning om innebörden, samt att den allmänna attityden till 

ekologiska livsmedel borde ses över. Åtta procent anser att de verkligen behöver veta mer om 

innebörden av ekologiska livsmedel. Två procent svarar att de inte har så stor koll på innebörden, 

men att de litar på att märkningen, ”ekologiskt livsmedel”, vilket gör att det känns bra och att 

märkning inger en trygghet. 14,5 procent anser att de själva måste läsa på mer. Det är även lika 

många, 14,5 procent som anser att fakta, information och kunskap måste förmedlas på ett bättre 

sätt till den stora massan och fler konsumenter. Många av dessa respondenter anser sig själva ha 

lite koll eller inte så stor koll, men lägger större vikt vid att trycka på att verkligen öka 

kunskapen hos folket. 

 

Diskussion av resultatet 

I diskussion av resultat kommer uppsatsförfattarna att utvärdera och diskutera resultatet med den 

teoretiska bakgrunden. Diskussionen är uppdelad i underrubriker som; Ekologisk produktion och 

ekologiska livsmedel, Varför väljer konsumenter ekologiska livsmedel?, Vilka problem finns det 

med ekologiska livsmedel?, samt Framtiden för ekologiska livsmedel. 
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Ekologisk produktion och ekologiska livsmedel 

När respondenterna får svara på vad en ekologisk produktion samt ekologiska livsmedel är, så är 

de flesta eniga om att den är bättre för miljön, bättre för hälsan, har bättre djurhållning och 

använder sig av mindre bekämpningsmedel än en konventionell produktion. Att en ekologisk 

produktion skulle vara bättre för miljön, bättre för hälsan, ha bättre djurhållning och använda sig 

av mindre bekämpningsmedel stärker Macklean (2014) när de skriver att grundtanken bakom en 

ekologisk produktion är ett långsiktigt hållbart jordbruk som strävar efter att förbättra såväl 

jordens och vattnets kvalitet, som djurens hälsa och växters kondition. Att en ekologisk 

produktion samt livsmedel är bättre för miljön stärker både Macklean (2014) och 

Livsmedelsverket (2017b) genom att skriva att en ekologisk produktion har växtskydd – som gör 

att kemiska bekämpningsmedel inte får användas samt växtnäring – som gör att konstgödsel och 

onaturlig mineralgödsel inte får användas. Även Jordbruksverket (2017) instämmer, då de 

skriver att en ekologisk produktion strävar efter att nyttja naturresurser på ett långsiktigt hållbart 

sätt. Men när det ses på den miljöpåverkan som den ibland långa frakten tillför så skriver Tobler 

et al. (2011) att det har visat sig att ekologiska livsmedel inte behöver vara bättre för miljön, då 

de kan ha transporterats längre och länge. Därför anser uppsatsförfattarna att respondenterna har 

rätt i att en ekologisk produktion och ekologiska livsmedel är bättre för miljön, men bara om det 

bortses från aspekten frakt.  

 

Mer än hälften av respondenterna svarar även att en ekologisk produktion samt ekologiska 

livsmedel är bättre för hälsan. Detta förklarar Macklean (2014) genom att säga att många 

människor anser ekologiska livsmedel som både ”giftfria” och ”obesprutade”, vilket associeras 

därför med hälsa. Men Macklean (2014) menar på att det i dagsläget inte finns några bevis på att 

konventionella livsmedel skall vara mer ohälsosamma än ekologiska livsmedel. 

Livsmedelsverket (2017b) säger också emot både respondenterna och människorna som anser att 

ekologiska livsmedel är bättre för hälsan, då tidigare forskning inte visar skillnader i växters 

vitamin- och mineralhalter som är ekologiskt- och konventionellt odlade. Det är därför underligt 

att mer än hälften av respondenterna anser att en ekologisk produktion samt livsmedel är bättre 

för hälsan. Dock kvarstår det faktum att en ekologisk produktion inte använder sig av kemiska 
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bekämpningsmedel och på det sättet är bättre för hälsan. Detta stärker både Macklean (2014) 

samt Livsmedelverket (2017b) när de skriver att en ekologisk produktion inte får använda 

kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och onaturlig mineralgödsel. I och med detta anser 

uppsatsförfattarna att respondenterna till en viss del har rätt. Ekologiska livsmedel inte är bättre 

för hälsan när det kommer till bra konventionellt odlade svenska livsmedel samt i vitamin- och 

mineralhalter, utan enbart bättre för hälsan med tanke på användningen av bekämpningsmedel, 

konstgödsel och onaturlig mineralgödsel. 

 

Mer än hälften av respondenterna svarade också att de anser att en ekologisk produktion är bättre 

för djurhållningen. Detta stärker Macklean (2014) samt Livsmedelsverket (2017b) med att skriva 

att en ekologisk produktion skall göra så att djuren får en möjlighet till att få ett så naturligt 

beteende som möjligt, i form av lägre djurtäthet och mindre medicinering av sjukdomar i 

förebyggande syfte. Jordbruksverket (2017) skriver också att en ekologisk produktion gör djuret 

till en viktig roll i själva produktionen. Detta behöver nödvändigtvis inte betyda att en 

konventionell produktion har sämre djurhållning, men för att få märka livsmedel som ekologiska 

måste dessa certifieras och kontrolleras av ett godkänt kontrollorgan enligt Livsmedelsverket 

(2017b). Därför anser uppsatsförfattarna att respondenterna har rätt i att en ekologisk produktion 

är bättre för djurhållningen då det ställs större krav som måste kontrolleras av ett godkänt 

kontrollorgan. Men också för att djuret har en viktig roll i själva produktionen och att de ska få 

en möjlighet att få ett så naturligt beteende som möjligt.  

 

I resultatet framkom det att nästan en femtedel av alla konsumenter ansåg att en ekologisk 

produktion samt ekologiska livsmedel ansågs hålla en högre kvalitet, vilket förvånade 

uppsatsförfattarna då Macklean (2014) skriver att god kontroll, hög kvalitet, god hälsa och bra 

för såväl miljö som människa är något som människor associerar med en ekologisk produktion. 

Om nu konsumenter skulle anse att en ekologisk produktion samt ekologiska livsmedel har en 

högre kvalitet än en konventionell produktion borde mer än en femtedel hålla med om detta. Men 

detta är något som uppsatsförfattarna tror kan ha att göra med att respondenterna kan ha 

misstolkat frågan genom att tro att kvalitet kanske handlar om hållbarhetslängd på livsmedlet. 

Vilket då kan stärkas med det Hanss & Böhm (2012) skriver att experter inom hållbarhet ofta 

saknar en förklaring till vad hållbarhet egentligen står för och vilka konsumtionsbeslut för 
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konsumenter som i längden faktiskt är hållbara. Ingen av de 106 respondenterna svarade att de 

tycker att en ekologisk produktion är sämre för miljön, sämre för hälsan, sämre för 

djurförhållning samt använder mer bekämpningsmedel. Detta kan bero på det Macklean (2014) 

skriver, att människor associerar ekologiska livsmedel med god kontroll, hög kvalitet och god 

hälsa. Det kan dock också bero på det varierande intresset som funnits för ekologisk mat genom 

åren och de olika budskap det medfört (Macklean, 2014). Macklean (2014) skriver att det till en 

början handlade om att värna om miljön och till viss del att djuren kan fara illa, men att på senare 

år har bekämpningsmedel aspekten lyfts fram, då det anses bättre ur ett hälsoperspektiv.  

 

Varför väljer konsumenter ekologiska livsmedel? 

När respondenterna får svara på hur aktiva de är som konsumenter i sina livsmedelsköp så är det 

framförallt två svar som dominerar. Hälften av konsumenterna svarar att ”de bryr sig, men kan 

bry sig mer” och lite under den andra hälften svarar att ”de är aktiva i deras val”. När det 

kommer till de respondenter som svarat att ”de bryr sig, men kan bry sig mer” så kan detta ha att 

göra med det Macklean (2014) skriver om att konsumenters vardagliga inköp sällan är 

genomtänkta och att köpen oftast är vanemässiga. Men trots Mackleans påstående i meningen 

innan så är det ändå bara en respondent som svarar att ”de handlar det de alltid handlat”. Att 

hälften av respondenterna svarade att ”de bry sig, men kan bry sig mer”, kan också ha att göra 

med det som Hanss & Böhm (2012) skriver om att för att förändra konsumenters livsstilar så 

behövs också många förändringar från den egna konsumenten. Macklean (2014) skriver också att 

konsumenters köpbeteenden tar tid att ändra. Detta tolkar uppsatsförfattarna som om att denna 

hälft av respondenterna inte orkar eller vet hur man kan bry sig mer samt att respondenterna 

behöver tid för förändring. Det kan också ha att göra med det Macklean (2014) skriver, att fast 

att intresset ökar för ekologiska livsmedel, så är det en minoritet av konsumenter som aktivt 

väljer att lägga ner ekologiska livsmedel i sin varukorg. Uppsatsförfattarna tror att det som 

Macklean (2014) nämner ovan, kan ge en förklaring till varför respondenterna svarar att ”de bryr 

sig, men kan bry sig mer”. Det kanske är i det stadiet konsumenter står i idag, att med lite mer 

kunskap och information så kommer konsumtionsbeteendet att ändras och fler konsumenter 

kommer bli mer aktiva i sina val. Detta är något som Chvandez et al. (2017) stärker när de 

skriver att det finns kunskapsluckor kring konsumentbeteenden. Att vara aktiv som konsument 
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leder oss då in till den andra kategorin av våra respondenters svar, lite under hälften av 

respondenterna svarar att de är ”aktiva” i sina val som konsumenter. Då lite under hälften av 

respondenterna är ”aktiva” i sina val och hälften ”bryr sig, men kan bry sig mer”, så känns det 

som om att det bara stärker uppsatsförfattarnas teori om att ekologiska livsmedel faktiskt börjar 

ta en tydlig plats i konsumenters vardag. Detta stärks även av Macklean (2014) som menar på att 

människors val av mat handlar om trender och just nu är människor inne i en trend där allt skall 

handla om hälsa och miljö. Macklean (2014) menar också på att på grund av denna trend så kan 

ekologiska livsmedel då få en tydlig plats i människors vardag.  

 

När det kommer till hur ofta respondenterna handlar ekologiskt så är svaren mer varierande. Lite 

mindre än hälften svarar att de handlar ekologiskt när de har råd, vilket kan ha att göra med det 

som Steptoe et al. (1995) skriver om att ekonomi har en viktig roll i vilka livsmedel en 

konsument väljer att köpa. Men nästan lika många svarar också att de handlar ekologiska 

livsmedel så ofta de kan, uppsatsförfattarna tror att detta kan ha att göra med att ekonomin spelar 

stor roll i studien då många av våra respondenter är studenter. Steptoe et al. (1995) skriver också 

att det är många faktorer som influerar människors matval så som hälsa, kost, tillgänglighet och 

smak. Detta kan vara en stor bidragande faktor till varför en fjärdedel av våra konsumenter 

svarar att de handlar ekologiskt så ofta utbudet tillåter. De flesta av resterande respondenter 

svarar att de handlar ekologisk ibland, men inte så ofta som de borde eller vill, samt av övriga 

anledningar. Vilket återigen kan kopplas med det Hanss & Böhm (2012) skriver om, att för att 

förändra konsumenters livsstilar så behövs också många förändringar från den egna 

konsumenten. Ett konsumentbeteende tar även lång tid att ändra (Macklean, 2014). Några få 

respondenter svarar att de alltid handlar ekologiska livsmedel och andra svarar att de inte handlar 

ekologiska livsmedel alls. Detta kan bero på det Hanss & Böhm (2013) skriver att media har en 

stor påverkan på konsumenter. Då uppsatsförfattarna menar på att det kan tolkas som om att 

respondenterna, med hjälp av media, kan ha påverkats av vad de ska anse om ekologiska 

livsmedel redan från början.   

 

När det kommer till varför respondenterna väljer ekologiska livsmedel, svarar mer än hälften av 

respondenterna att de väljer ekologiska livsmedel på grund av miljö- och djurhållningsaspekter. 

Detta kan Macklean (2014) samt Bryla (2016) stärka när de skriver att människor väljer 



29 

 

ekologiska livsmedel på grund av miljön. Lite mindre än hälften av respondenterna svarar att det 

handlar om hälsan, vilket förvånar uppsatsförfattarna, då Macklean (2014) skriver att miljö och 

hälsa är de två största skälen till varför människor väljer att köpa ekologiska livsmedel och att 

hälsan är den aspekt som väger tyngst. Med detta menar uppsatsförfattarna att om hälsan är den 

aspekt som väger tyngst, borde majoriteten av respondenterna ha svarat, att de väljer ekologiska 

livsmedel på grund av hälsan. Men detta kan ha den enkla förklaringen, som Steptoe et al. (1995) 

tar upp, att hälsan uppenbarligen inte är den enda faktorn som personer har i åtanke när de väljer 

mat. Bryla (2016) skriver att en viktig faktor av varför konsumenter väljer ekologiska livsmedel, 

också handlar om att konsumenterna anser att de håller högre kvalitet. Detta håller nästan två 

femtedelar av respondenterna med om, då de svarat att de handlar ekologiska livsmedel på grund 

av att de anser att kvaliteten är bättre.  

 

 

Vilka problem finns det med ekologiska livsmedel och dess utbud? 

När det kommer till varför respondenterna inte väljer ekologiska produkter så svarar mer än 

hälften av respondenterna att det är på grund av priset. Lite mindre än hälften av alla 

respondenterna anser att tillgängligheten av ekologiska livsmedel också är en stor anledning till 

varför de väljer att inte köpa ekologiska livsmedel. Att tillgänglighet och pris är ett problem 

styrker Macklean (2014) genom att skriva att utvalda personer väljer att inte köpa ekologiska 

livsmedel på grund av just tillgängligheten och att det är dyrt, samt generellt små fördelar med 

det. En fjärdedel av respondenterna anser att det handlar av övriga anledningar. Detta kan ha 

med det Tobler et al. (2011) skriver om att det kan vara svårt att köpa ekologiska livsmedel för 

konsumenter, då många olika faktorer spelar in. Några få respondenter svarar att det beror på 

djurhållningen, vilket blir både motsägelsefullt med tidigare resultat av varför respondenterna 

väljer ekologiska livsmedel. Uppsatsförfattarna får därför en anledning att tro att det handlar om 

brist i kunskap. Detta anser uppsatsförfattarna på grund av det Macklean (2014) och 

Livsmedelsverket (2017b) skriver om att djurhållning inom en ekologisk produktion gör att 

djuren skall få en möjlighet att få ett så naturligt beteende som möjligt. Detta i form av lägre 

djurtäthet och mindre medicinering av sjukdomar i förebyggande syfte (Macklean, 2014; 

Livsmedelsverket, 2017b). Men också på grund av det Jordbruksverket (2017) skriver, att djuren 
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har en viktig roll i produktionen. Några konsumenter svarar att de inte köper ekologiska 

livsmedel på grund av att de anser att kvaliteten är sämre än de konventionella livsmedlen. Detta 

stärker Macklean (2014) när de skriver att konsumenter inte värderar skillnaden mellan 

ekologiska och konventionella produkter, alternativt inte litar på den ekologiska märkningen. 

Macklean (2014) menar också på att den svenska konventionella produktionen anses hålla en 

hög kvalitet. Några få konsumenter säger att de alltid handlar ekologiska livsmedel vilket kan 

kopplas till det Steptoe et al. (1995) skriver, att det sedan långt tillbaka har varit känt att den 

kulturella faktorn spelar roll i vilka livsmedel konsumenter väljer. Enbart en av respondenterna 

svarar att den inte väljer ekologiska livsmedel på grund av miljön, vilket förvånade 

uppsatsförfattarna. Beräkningar gjorda 2010 visade att hälften av alla ekologiska produkter var 

importerade, med annat ursprung än Sverige (Macklean, 2014). Därför anser uppsatsförfattarna 

att ekologiska livsmedel inte är så bra för miljön som respondenterna faktiskt tror, då frakten 

ändå har en påverkan på miljön. Detta stärker Tobler et al. (2011) när de skriver att ekologiska 

livsmedel inte behöver vara bättre för miljön, då de kan ha transporterats länge eller längre än 

andra livsmedel. Men detta kan ha sin förklaring i det Tobler et al. (2011) skriver om att tidigare 

forskning indikerar att konsumenter inte nödvändigtvis är medvetna av den miljöpåverkan som 

är associerad med märkningen ”ekologisk märkning”.  

 

När det kommer till den ekologiska märkningen anser lite under hälften av alla respondenter att 

de kan lita på den. Mer än hälften av respondenterna anser att de inte kan lita på den ekologiska 

märkningen av olika anledningar. Detta kan enligt Macklean (2014) ha att göra med, att det 

handlar om att informera människor om vad den ekologiska märkningen faktiskt står för. Mer än 

hälften av respondenterna anser att informationen om den ekologiska märkningen, och den 

information om alla uppgifter som behövs för att göra ett säkert och medvetet val av ekologiska 

livsmedel, inte är något de besitter. Enbart några få respondenter anser att de ”besitter den 

informationen”, ”att de inte vet” eller ”att de delvis gör det”. Andra svarar att de inte tänkt på det 

eller att de inte riktigt vet vad en ekologisk märkning är, vilket också stärker att respondenterna 

fattas information om vad en ekologisk märkning är. Enligt Livsmedelsverket (2017) måste 

livsmedelsförpackningar vara mäkta med alla uppgifter som en konsument behöver för att sedan 

kunna göra ett medvetet och säkert val. Vilket mer än hälften av respondenterna inte håller med 

om. Den offentliga debatten handlar om att människor i större grad tar en mer aktiv roll som 
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konsument och de sätter därför också större press på att få information om de varor och 

livsmedel som handlas (Kjærnes, u.å). Uppsatsförfattarna tror att staten hade behövt ge den 

information som konsumenter eftersträvar och skulle göra att konsumenter ansåg att de fick den 

information om alla uppgifter som behövs för att göra ett säkert och medvetet val av ekologiska 

livsmedel.  Kjærnes (u,å) säger dock att konsumenternas egna tro och kunskap kommer alltid att 

vara en stor del i vad de faktiskt i slutändan väljer. Vilket också visas genom att nästan alla 

respondenter svarar att deras val av livsmedel inte påverkas av personer i sin omgivning.  

 

Mer än hälften av respondenterna svarar att de inte skulle välja ekologiska livsmedel framför 

närproducerade och konventionella livsmedel. Detta tror uppsatsförfattarna kan ha att göra med 

det Tobler et al. (2011) skriver, att konsumenter tror generellt att närproducerade och ekologisk 

mat är bättre för miljön. Det har dock visat sig att ekologiska livsmedel inte behöver vara bättre 

för miljön, då exempelvis säsongs- och närproducerade livsmedel kan vara fräschare samt att de 

inte transporteras lika länge eller långt som vissa ekologiska livsmedel gör (Tobler et al., 2011). 

Vid nyare undersökningar har det också visat sig att konsumenter tenderar att tycka att 

närproducerade livsmedel har högre kvalitet när det kommer till fräschör och smak, än 

ekologiska livsmedel (Ibid.).  

 

Framtiden för ekologiska livsmedel 

När det kommer till valet av ekologiska livsmedel eller konventionella livsmedel, så anser de 

flesta respondenterna att det handlar om en ekonomisk aspekt. Många tycker att det är generellt 

dyrare med ekologiska livsmedel men skulle kunna tänka sig att köpa ekologiska livsmedel 

framför konventionella livsmedel om det inte varit stor prisskillnad. Många av respondenterna 

var också studerande och uppsatsförfattarna tror detta därför kan påverka svaren, då ekonomi 

verkligen är en avgörande faktor för studenter. Att respondenterna tycker att ekonomi är en 

avgörande faktor kan stärkas av Macklean (2014), då de skriver att det är dyrt med ekologiska 

livsmedel, generellt små fördelar med det samt att utbudet inte är lika tillgängligt. En annan stor 

anledning för respondenterna handlar om just bristen på tillgänglighet av ekologiska livsmedel, 

vilket Steptoe et al. (1995) stödjer, då de skriver att tillgänglighet har en dominerande faktor i 

vilka livsmedel människor väljer. Många av respondenterna svarar också att valen av livsmedel 
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beror på en rad olika faktorer så som tillverkningsländer, arbetsvillkor, transportlängder och 

smak. Fräschör verkar också vara en aspekt som påverkar då de anser att livsmedlet då också 

håller högre kvalitet. Detta stärker Bryla (2016) när han skriver att konsumenter tycker att 

ekologiska livsmedel håller en högre kvalitet. Ett fåtal av respondenterna svarar att de väljer 

ekologiska livsmedel på grund av vad de anser som bäst för miljö och djurhållning. Detta kan ha 

sin förklaring i det Tobler et al. (2011) skriver, att bara använda miljön som ett motiv för att 

uppmana konsumenter att konsumera ekologiska livsmedel eller att ändra sina 

konsumtionsmönster är inte ett motiv nog, men det kan uppmana konsumenter att tänka igenom 

deras konsumtionsbeteende. Detta kan förklara varför bara ett fåtal av respondenterna svarar att 

de väljer ekologiska livsmedel på grund av vad de anser som bäst för miljö och djurhållning. Det 

finns också en viss osäkerhet bland vissa respondenter om ekologiska livsmedel verkligen är bra 

för miljön och djurhållningen, men de menar att märkningen ”ekologiskt” inger en viss trygghet. 

En trygghet som vissa respondenter upplever är just tryggheten om att ekologiska livsmedel inte 

innehåller bekämpningsmedel. Osäkerheten bakom valen av livsmedel kan enligt Tobler et al. 

(2011) eventuellt förbättras om det enligt lag måste finnas etiketter på livsmedel om hur 

livsmedlen exempelvis har fraktats samt om de är miljöskadliga genom den så fall långa frakten. 

Därför tror uppsatsförfattarna att detta kan vara ett sätt att angripa frågan om hur man kan få fler 

respondenter att köpa ekologiska livsmedel. Vissa respondenter svarar att de enbart köper 

ekologiska livsmedel och uppsatsförfattarna tror detta kan bero på det Tobler et al. (2011) skriver 

om att konsumenter som redan bestämt sig för att börja med ett mer ekologiskt 

konsumtionsmönster, ändrar också sina matvanor och matmönster väldigt snabbt. Detta kan 

vidare förklaras med det Galbreth ” Ghosh (2013) skriver att konsumenters köpbeteenden kring 

hållbarhet och vad de väljer beror främst på två faktorer; den enskilda konsumentens egna oro av 

vad som stämmer och inte, samt nivån av medvetenhet om livsmedlen. Att det enligt Galbreth & 

Ghosh (2013) finns en oro om vad som stämmer och inte med ett livsmedel kan också stärka det 

Tobler et al. (2011) nämner innan om att osäkerheten bakom valen av livsmedlen eventuellt kan 

förbättras om det enligt lag måste finnas etiketter på livsmedel om hur de exempelvis har 

fraktats. Tobler et al. (2011) skriver att informationskampanjer och övertalningsstrategier i sig 

självt inte räcker till för att öka konsumtionen av ekologiska livsmedel. Även om konsumenterna 

får information om hur ekologiska livsmedel bidrar till en bättre miljöpåverkan på många sätt, så 

kvarstår fortfarande att det är utmanande att bedöma den ekologiska aspekten av 
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livsmedelsprodukter (Tobler et al., 2011). Därför tror också uppsatsförfattarna att utmaningen i 

att bedöma den ekologiska aspekten av livsmedelsprodukter skulle försvinna, om det enligt lag 

var tvunget att finnas etiketter på livsmedel, om hur de har fraktats. Detta skulle i sin tur kunna 

leda till att fler konsumenter skulle öka konsumtionen av ekologiska livsmedel. 

 

När det kommer till om ekologiska livsmedel faktiskt har en framtid är respondenterna mycket 

eniga. Majoriteten tycker att ekologiska livsmedel har en framtid eller att den måste ha det. 

Macklean (2014) skriver att ekoframtiden ser ljus ut och att det bara handlar om att informera 

människor om vad ”ekologiskt” faktiskt innebär. Det är få respondenter som anser att ekologiska 

livsmedel inte har en framtid vilket uppsatsförfattarna tror kan ha att göra med det Macklean 

(2014) skriver. Tobler et al. (2011) skriver att hälsa och smak har visat sig kunna påverka och 

skapa ett starkare inflytande på konsumenters villighet att konsumera på ett miljömässigt snällare 

sätt. Detta kan vara viktigt för framtidens kampanjer att promota ekologisk matkonsumtion 

(Tobler et al., 2011). Och därför anser uppsatsförfattarna att faktorer som inte handlar om miljön 

borde bli något man fokuserar mer på i framtida kampanjer. Detta förstärker Tobler et al. (2011) 

när de skriver att faktorer som inte handlar om miljön borde bli något man fokuserar mer på, så 

som hälsa och djurhållning. Ett annat framtida sätt att få respondenter att handla mer ekologiska 

livsmedel är att förmedla kunskap, detta stärker Tobler et al. (2011) när de skriver att generellt så 

har många konsumenter brist på kunskap om vad som borde fokuseras på angående ekologiska 

livsmedel. Detta syns tydligt i svaren från respondenterna när enbart lite mer än en fjärdedel 

svarar att de anser att de har tillräckligt med kunskap om ekologiska livsmedel. Enligt Tobler et 

al. (2011) finns det inte många studier som undersöker de olika motiven om varför konsumenter 

handlar ekologiskt. Därför borde fördelarna med den ekologiska produktionen framhävas, 

uppmuntra till ekologisk matkonsumtion samt öka konsumenters tillit till ekologiska etiketter 

(Ibid.). Därför skulle en framtida studie och eventuell kampanj om motiven bakom köp av 

ekologiska livsmedel kunna göra att fler konsumenter skulle kunna motiveras till att skaffa ett 

köpmönster med mer ekologiska produkter (Tobler et al., 2011). Detta kan också stödjas av 

Chvanidez et al. (2017) då de skriver att trots att det finns forskning som undersöker 

konsumentbeteenden, så finns det fortfarande kunskapsluckor kring dessa typer av beteenden.  

 



34 

 

Metoddiskussion 

I följande avsnitt diskuteras val av metod, tillvägagångssättet vid insamling av data, efterföljande 

analys, pilotstudiens funktion samt rekrytering av respondenter. 

 

Metodval 

Valet att genomföra en enkätundersökning som metod för studien grundar sig i det faktum att 

studiens syfte ämnar att undersöka konsumentens perspektiv, värderingar samt val av ekologiska 

livsmedel. Enkäten skickades ut via sociala medier och det ansågs mycket effektivt för studien i 

syfte att få fler respondenter som på så sätt breddar svarskvoten av insamlad data. Frågorna som 

ställdes i enkätundersökning var både öppna och slutna. Detta i enlighet med det Bryman (2011) 

skriver om att öppna frågor ger respondenterna möjlighet att utveckla sina svar. Denna typ av 

frågor leder inte heller respondenternas tankar åt ett visst håll, så som slutna frågor kan göra 

(Bryman, 2011). De slutna frågorna som efterfrågade demografi kunde i efterhand ses som något 

funktionslösa för studien, då uppsatsförfattarna gjorde ett aktivt val att dela enkäten i slutna 

grupper, med en specifik målgrupp, på sociala medier. Det rörde sig om studenter främst. Men 

enkäten har även funnits tillgänglig för personer i uppsatsförfattarnas närhet då enkäten även 

delats på uppsatsförfattarnas privata konton på sociala medier. Detta kan ha varit en nackdel för 

studien då det inte går att applicera på respondenternas ålder, vilket kan ha påverkat resultatet. 

Uppsatsförfattarna valde därför att inte lägga vikt vid de demografiska frågornas svar i 

resultatdiskussionen, då detta inte ansågs vara av betydelse för studien. En annan form av metod 

för att både få in mätbar data, samt besvara studiens syfte skulle kunna vara att genomföra ett 

sensoriskt gillandetest med på ett ekologiskt och konventionellt livsmedel, vilket hade kunnat 

vara en alternativ metod till en enkätundersökning. Ett sensoriskt test skulle bredda studien då 

man får fler perspektiv på problemet. Då uppsatsförfattarna hade kunnat pröva konsumentens 

syn på sensoriska kvaliteter hos ekologiska och konventionella livsmedel. Aspekter som 

preferens och smak skulle då hamna i fokus och studien skulle få fler infallsvinklar. Detta skulle 

vara intressant att undersöka i kombination med enkäten för att kunna föra en annan typ av 

diskussion kring resultatet samt ge en bredare inblick av problemet.  
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Litteratur- och databasinsamling 

Den litteratur som användes för studien söktes med både svenska och engelska nyckelord i syfte 

att få ett större omfång av relevans i litteratursökningen, detta i enlighet med 

inklusionskriterierna för studien. Vid sökning av artiklar visade det sig att litteratur, som ansågs 

vara av relevans, inte fanns tillgängliga i fulltext. Detta gjorde att artiklar behövde exkluderas. 

En sökmatris har gjorts för att redovisa sökningsprocessen (se Bilaga 1). Samtliga artiklar är inte 

hämtade via databassökning, med anledning av att vissa artiklar har hämtats från tidigare kurser, 

samt via hemsidor från myndigheter och organisationer. Övriga artiklar som använts har hämtats 

via andra källors referenser, då uppsatsförfattarna ansåg att dessa är av relevans för studiens syfte 

och teoretiska bakgrund. 

 

Pilotstudie 

Syftet med pilotstudien var att undersöka om enkätens frågor samt funktion fungerande väl, detta 

i enlighet med Patel & Davidson (2011) där de lägger stor vikt vid att man ska testa sin metod 

för att se att allt är i sin ordning. Genom goda förslag på förbättringar när pilotstudien 

genomfördes kunde enkäten korrigeras och omformuleras för att vara så tydliga som möjligt för 

att kunna besvara studiens syfte och frågeställning. Bryman (2011) lyfter vikten av att testa sina 

enkätfrågor för att se till så att helheten fungerar, vilket uppsatsförfattarna ansåg vara nyttigt och 

givande med pilotstudien. 

 

Rekrytering av respondenter till enkät 

Då samtlig rekrytering av respondenter skedde via sociala medier, i nästan enbart slutna grupper 

på sociala medier, så kan detta bidragit till att uppsatsförfattarna gått miste om respondenter. 

Detta på grund av att enkäten publicerats i både slutna grupper och sociala medier på internet. 

Det aktiva valet att fokusera på en specifik målgrupp, resulterade i att studien inte fick samma 

bredd som den hade fått om man inte valt en specifik målgrupp. De demografiska frågorna hade 

vid en bredare målgrupp kunnat undersökas och tillfört studien fler infallsvinklar att diskutera 

kring studiens syfte. 
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Bearbetning, analys och tolkning av data 

Svaren på enkäten sammanställdes i Google Drive, där enkäten utformades. Detta kan enligt 

uppsatsförfattarna, vara ett något oönskat sätt att sammanställa resultatet på. Programmet 

sammanfattar svaren i figurer och tabeller, när det handlar om de slutna frågorna men inte de 

öppna frågorna. Analys av de öppna frågorna upplevdes svårt och tidskrävande när data skulle 

sammanställas samt vid kodning av de svar som inkom i de öppna frågorna. Bryman (2011) 

menar att kodning av en öppen fråga oftast innebär att svaren får läsas flera gånger för att kunna 

kategoriseras på rätt sätt, för att förstå respondenten. Detta är något som uppsatsförfattarna hade 

svårigheter med. Genom att kategorisera svaren från de öppna frågorna så har uppsatsförfattarna 

fått en bild av vilka faktorer som grundar sig i respondenternas val. Kodningen hade kunnat 

göras på ett enklare sätt om ett annat analysverktyg använts. Att använda ett annat program än 

Google Drive till att utforma enkäten, tror uppsatsförfattarna, hade gagnat sammanställningen av 

resultatet samt analys av data. 

 

Etisk reflektion av studiens genomförande 

Enkät som metod kan medföra vissa nackdelar då, till skillnad från intervju, uppsatsförfattarna 

inte finns tillgängliga för eventuella frågor som respondenterna kan ha vid genomförande av 

enkäten, detta är något Bryman (2011) lyfter. För att uppfylla Bryman (2011) fyra etiska krav; 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet, gjordes ett 

informationsbrev som behandlar dessa krav. Detta brev, samt kontaktuppgifter till 

uppsatsförfattare och handledare fanns på första sidan av enkäten (se Bilaga 2). Enkäten var även 

digitalt utformad. En risk som finns med en digital enkät är att det informationsblad som fanns 

med kan ha bläddrats förbi. Då skulle respondenten gått miste om viktig information som rör 

samtycke för medverkan i studien, anonymisering av respondenten, nyttjande av det data som 

respondentens svar gett, samt att uppsatsförfattarna inte uppfyllt informationskravet (Bryman, 

2011). Bearbetning av insamlad data skedde noggrant för att inte misstolkas eller förvridas för att 

kunna presentera ett så rättvist resultat som möjligt. Det kan alltid finnas brister vid tolkning av 
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data och detta har uppsatsförfattarna haft i åtanke under studiens analys. Med stor försiktighet 

har enkätens öppna frågor behandlats vid analys för att rättfärdiga respondenterna.  

 

Forskningsetisk uppföljning 

Den vetenskapliga litteraturen som valts till studiens teoretiska bakgrund har valts noggrant med 

kravet av att blivit vetenskapligt granskat och/eller analyserats kritiskt genom att 

uppsatsförfattarna använt sig av primärkällor från myndigheter och organisationer. 

Vetenskapliga artiklar som samlats in via internet har gjorts via databaser så som; Primo och 

FSTA, tillhandahållna av universitetsbiblioteket vid Örebro universitet. Sökprocessen går att 

följa i den sökmatris som gjorts under studiens gång (se Bilaga 1). Litteratur och artiklar som 

inte har hämtats från de två ovannämnda databaserna har valts ut i enighet med studiens 

inklusions- och exklusionskriterier för att säkerställa dess relevans och reliabilitet. 

 

 

Slutsats 

I denna studie är det tydligt att miljöaspekten, djurhållningsaspekten samt hälsoaspekten är de 

dominerande faktorerna till varför svenska konsumenter väljer att handla ekologiska livsmedel. 

En aspekt som också återkommer bland konsumenternas svar är kvaliteten, men är inte lika 

dominerande som de tre ovannämnda aspekterna.  

 

Konsumenterna vet generellt vad en ekologisk produktion och ekologiska livsmedel innebär. 

Men konsumenterna skulle behöva mer kunskap om frakt och hälsoaspekter som inte handlar om 

besprutningen av bekämpningsmedel. Ett problem som återkommer genom hela studien är den 

ekonomiska aspekten. Många av konsumenterna anser att det är dyrt och generellt små fördelar 

med att köpa ekologiska livsmedel. Nästan alla konsumenter är eniga om att ekologiska 

livsmedel har en framtid, om kunskap och information om märkningen ”ekologiskt” förmedlas 

tydligare till konsumenter.  
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Praktisk användning och vidare forskning 

Under tiden uppsatsförfattarna undersökte vilka aspekter som ligger till grund för svenska 

konsumenters val när de väljer att handla ekologiska livsmedel, så väcktes många nya idéer om 

utveckling av studien. För framtida studier hade det kunnat vara av intresse att undersöka 

åldersaspekten och om den har betydelse för vilka aspekter konsumenter grundar sina val av 

livsmedel i. Detta skulle även kunna visa om det finns åldersrelaterade trender när det kommer 

vid val av ekologiska livsmedel. Nyfikenheten om åldersaspekten skapades efter att ha läst det 

Macklean (2014) skriver, om att äldre människor tenderar till att handla ekologiska livsmedel på 

grund av hälsoaspekten och yngre människor väljer att handla ekologiska livsmedel på grund av 

miljöaspekten. Denna studie skulle kunna ligga till grund för vidare forskning inom samma 

område och ämne. Studien skulle också kunna utvecklas och stärkas med ett sensoriskt test där 

ekologiska livsmedel skulle ställas mot konventionella livsmedel och aspekter, som enkäten visat 

på påverkar konsumenter, skulle kunna testas.  

 

Studiens resultat kan publiceras och på så sätt inge mer kunskap och väcka större intresse och 

eftertanke på de aspekter som valts att undersökas hos konsumenter. Förhoppningar finns om att 

ändra konsumenters sätt att tänka kring innebörden av de val av livsmedel som görs. Att väcka 

ett intresse och en medvetenhet hos konsumenten för att, kanske i längden, påverka dennes 

tankesätt kring konsumtionsbeteendet av ekologiska livsmedel.  
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Bilaga 1                   Sökmatris  

 

Datum Databas Sökord Antal ref. Kombinatio

n 

Antal 

ref. i 

kombin

ation 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Använd

a 

artiklar 

17.04.1

8 

FSTA 
 

146 X  X 3  2 1 

17.04.1

8 

FSTA Health, 

ecological, 

habits 

73 X X 2 1 X 

17.04.2

2 

FSTA Health, 

ecological, 

habits 

73 X X 2 X X 

17.04.2

2 

FSTA Health, 

ecological, 

price 

25 X X 4 1 1 

17.04.2

2 

FSTA Consumer, 

ecological, 

price 

31 X X 1 1 X 



2 

 

17.04.1

7 

Primo Sustainabi

lity, 

consumer, 

preference

, 

awareness 

9106 X X 4 2 1 

17.04.1

8 

Primo Motives, 

selection, 

food, 

ecological 

4942 X X 5 3 2 

17.04.1

8 

Primo Consumer, 

behaviour, 

consumpti

on, 

ecological 

28995 X X 4 3 1 

 

Övrig litteratur som används i studien redovisas ej i denna sökmatris, då den är hämtad från 

tidigare kurser eller ej sökts via databaser tillgängliga via Örebro universitet. 
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Bilaga 2                                        Informationsbrev 

 

Informationsblad om uppsatsprojekt 

 

Örebro Universitet, Restaurang- och hotellhögskolan 

Vårterminen 2017 

 

Hannah Olsson: hannah.e.olsson@gmail.com 

Amanda Thorup: amanda_thorup@hotmail.com 

 

Syfte med examensarbetet 

Vi är två studenter från Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan som just nu arbetar med 

vårt examensarbete där vi undersöker konsumenters perspektiv av ekologiska livsmedel. Vårt 

syfte är att undersöka om konsumenter i Sverige anser att ett ekologiskt odlat livsmedel 

tillskriver fler kvalitéer och värden än vad den ekologiska märkningen egentligen står för. 

 

Deltagandet är helt anonymt och alla svar som informanterna ger oss kommer att anonymiseras. 

Den information som enkäten ger är enbart i forskningssyfte. Att medverka i denna enkät är helt 

frivilligt och du kan fram till den 24/5 säga upp din medverkan innan arbetet presenteras. Du 

som medverkar i enkäten kan också när som helst välja att avbryta ditt deltagande. Dina svar 

kommer då inte att räknas med och dina svar kommer inte heller att samlas in för analys vid 

avbrutet deltagande. 

 

De informanter som önskar läsa det slutgiltiga arbetet kan kontakta oss på ovanstående email-

adresser. 

 

Handledare och kursansvarig för detta examensarbete är; 

Handledare: Richard Ahlström, richard.ahlstrom@mah.se 

Kursansvarig: Åsa Öström, asa.ostrom@oru.se 

 

Tack för din medverkan.
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