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ABSTRACT 

The purpose of this thesis was to highlight the factors that influence the consumer buying behaviour 

regarding ecological food consumption. Data were collected by a survey in which consumers in 

Stockholm and Luleå participated. The conclusions drawn were that the ecological food consumer is 

a routine buyer who is brand loyal towards ecological food and whose purchasing behavior is 

influenced by family and friends. The findings also indicated that the ecological food consumer cared 

about his health and the environment. Further the factors of age and gender of the consumer are 

important influencers of the buying behaviour. Finally to conclude, the ecological consumer buying 

behaviour is affected by the opinions, attitudes and motivations that the consumer has towards 

ecological food products. 
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1  INLEDNING 

Detta kapitel innehåller bakgrund, problemdiskussion samt syfte och forskningsfrågor. Avsikten med 

kapitlet är att ge läsaren en grundläggande förståelse för problemområdet. 

1.1 KÖPBETEENDE GÄLLANDE EKOLOGISKA MATPRODUKTER 

I Sverige har den ekologiska konsumtionen ökat med 40 % mellan 2004 och 2005 enligt 

Konsumentverket (2008) vilket främst gäller för livsmedel som kött och grönsaker. Enligt en 

nyhetsrelease den 14 juni 2007 från ACNielsen anser en tredjedel av alla svenskar att det borde 

finnas fler ekologiska produkter och en femtedel menar att de kommer att köpa mer ekologiska 

produkter i framtiden än vad de gör i nuläget. Konsumenterna anser att priserna för ekologiska 

råvaror är för höga och ACNielsen (2007) tror att om priserna sänks kommer försäljningen att öka 

markant. I en studie gjord av Coop (2007) anser en tredjedel av svenskarna att alla produkter borde 

vara ekologiska och hela 40 % anser att utbudet på ekologiska produkter är för lågt. Studien 

fortsätter att komma fram till att en femtedel av svenskarna säger att de i framtiden kommer att 

köpa fler ekologiska produkter än vad de gör i nuläget.  

Trots att utbudet på ekologiska produkter är begränsat och ligger på en högre prisnivå än icke 

ekologiska produkter, oftast 30-50 %, menar Coop (2007) att det ändå finns en växande trend för 

ekologiska varor som spannmål, mjölk och smör/margarin. Coop (2007) menar att en kombination av 

ett lägre pris och ett ökat utbud på ekologisk mat skulle innebära att efterfrågan skulle öka markant. 

Spannmålspriserna ökar enligt FAO’s, Food and Agriculture Organization, (2008) senaste rapport. 

Detta är inget som kommer att tas hänsyn till i denna uppsats eftersom det ej finns studier på hur 

ökade spannmålspriser påverkar den ekologiska produktionen. 

Vad är det som gör att konsumenten väljer att handla ekologiskt? I Haanpääs (2007) studie påvisas 

det att konsumenter med högre inkomst i större utsträckning väljer att handla ekologiskt eftersom 

de har mer pengar att röra sig med och därmed har råd att tänka mer på miljön än vad 

låginkomsttagare har. Arvola, Hursti, Koivisto, Magnusson, Sjödén och Åberg (2001) menar istället att 

det inte bara är priset och individens inkomst som påverkar konsumentens köpbeteende utan även 

vilket kön individen har och även att personer med högre utbildning har en större medvetenhet om 

miljön och därför väljer att handla ekologiskt producerad mat. Dessa författare tar även upp att 

åldersgruppen 18 till 25 år har en positivare inställning till ekologiska produkter jämfört med äldre 

åldersgrupper. ACNielsen (2007) menar istället att kvinnor 60 år och uppåt är den högst 

representerade konsumentgruppen av ekologiska varor. Samtidigt konstaterar undersökningen att 

det främst är unga kvinnor i större städer som efterfrågar fler ekologiska produkter och tros komma 

att köpa mer ekologiskt i framtiden.  
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1.1.1 EKOLOGISK MAT 

Detta arbete kommer inte att göra någon skillnad på ekologisk och organisk mat utan hela tiden 

benämnas som ekologisk eftersom det är i stort sett samma sak men benämningarna används olika 

beroende på var man befinner sig. Ekologisk mat skiljer sig från icke ekologiskt producerad mat enligt 

Livsmedelsverket (2008) som informerar om att i den ekologiska odlingen tas de kemiska 

bekämpningsmedlen bort och istället används naturliga medel, exempelvis såpvatten och kalk. Det är 

absolut förbjudet att använda genmodifierade organismer om maten ska få ses som ekologisk. 

Livsmedelsverket säger också att i EG-förordningen 2092/91 beskrivs det hur den ekologiska 

produktionen kontrolleras, hur den ska gå till, hur produkterna ska märkas samt vad som gäller vid 

import av ekologiska produkter från länder utanför EU. Sverige anslöt sig till förordningen för dessa 

regler 1 januari, 1995. Meningen med EU-logotypen är enligt Livsmedelsverket (2008) att 

konsumenterna ska känna sig säkra på att maten med märkningen svarar för de krav som EG-

förordningen ställer. I Sverige har vi enligt Konsumentverket (2008) flera märkningsorganisationer 

som uppfyller EG-förordningens krav, exempelvis KRAV och Kontrollföreningen för ekologisk odling. 

1.2 SLOWFOOD 

Slow Food (2007) är en internationell rörelse som arbetar för ekologisk produktion, bevarandet av 

lokala och regionala matkulturer och utvecklingen av ett jordbruk som varken utarmar jorden eller 

människorna som brukar den. Slow Food bildades i Sverige 1991 och de arbetar för att påverka mat- 

och dryckeskulturen i landet. I nuläget arbetar organisationen med att förmedla Slow Foods tre 

ledord: 

Gott – för att mat och dryck ska njutas, inte bara vara ett sätt att snabbt få näring. 

Rent – för att mat och dryck inte ska innehålla en massa gifter och för att produktionen inte får skada 

miljön. 

Rättvist – för att bra mat är en rättighet även för den som har mindre i plånboken och för att de som 

producerar mat och dryck ska ha drägliga arbets- och livsvillkor. (Slow Food, 2007) 

Något som talar för att Slow Food ligger rätt i tiden är, som Fraj och Martinez (2006) skriver i sin 

artikel, att människor i samhället bryr sig mer om miljön och tänker på hur viktigt det är med 

miljöfrågor, både för den närmsta framtiden och för de kommande generationerna, än vad de gjorde 

trettio år tillbaka i tiden. Detta leder även till att fler intresserar sig för att maten ska vara producerad 

av ekologiska och närproducerade råvaror, vilket är Slow Foods andra ledord. 

Slow Food är mest intresserad av en undersökning av ledordet ”rent” och ”gott” är det detta som 

kommer att ligga till grund för denna uppsats. Ledordet ”rättvist” kommer inte att tas upp i denna 

studie eftersom det tillhör ett annat teoriområde. I samband med att det ekologiska köpandet tros 

öka vill Slow Food veta vilka faktorer som påverkar huruvida konsumenten kan tänkas vara 

intresserad av ekologiska produkter. 
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1.3 PROBLEMDISKUSSION 

När det kommer till att förstå konsumenter och deras handlande finns det enligt Kotler och 

Armstrong (2008, s. 131) fyra olika nyckeldimensioner som ingår i ”köparens svarta låda”. Dessa 

dimensioner visar på ett övergripande sätt de viktigaste påverkansfaktorerna som tros ha betydelse 

för konsumentens köpbeteende. Dessa kan ses i figuren nedan.  

 

 

 

 

 

FIGUR 1: KÖPARENS SVARTA LÅDA 

KÄLLA: Adapterad från Kotler och Armstrong (2008, s. 131) 

Dessa fyra dimensioner har en stark påverkan på konsumentens köpbeteende och är därför av viktig 

karaktär när Slow Food vill finna konsumentens påverkansfaktorer vid ekologiska köp. De fyra 

dimensionerna fungerar så att den första, kulturella, påverkar de sociala faktorerna som i sin tur 

påverkar de personliga och de personliga påverkar de psykologiska faktorerna som i slutänden leder 

till huruvida kunden köper produkten eller inte. Viss överlappning kan därför komma att ske mellan 

de olika dimensionerna. Detta ska dock inte ses som ett problem eftersom samband kan komma att 

finnas och leder i så fall till en del av resultatet av studien.  

Kulturella: Kotler och Armstrong (2008, s. 131) anser att de kulturella faktorerna tar hänsyn till våra 

grundvärderingar, perceptioner, önskningar och beteenden som är lärda av personens 

uppväxtsamhälle. Enligt studien av Gupta och Luna (2001) utformas konsumentens värderingar och 

normer av dennes traditioner, rutiner, symboler och myter i deras kultur. Dessa författare menar 

också att det inte går att förstå konsumentens köpbeteende om inte hänsyn tas till dennes kultur. 

Grankvist, Lekedal och Marmedal (2007) menar att det som påverkar konsumentens köp är deras 

värderingar som de har om sin omgivning. 

Sociala: Enligt Kotler och Armstrong (2008, s. 134) handlar sociala faktorer om vilken social grupp 

som konsumenten tillhör. Haanpää (2007) anser att i den nya livsstilen som samhället medför har det 

uppstått grupper där konsumenterna tillsammans har blivit mer medvetna om miljön och att dessa 

grupper har en inverkan på det ekologiska köpbeteendet eftersom de strävar efter en mer 

miljövänlig livsstil. Kotler och Armstrong (2008, s. 134) menar att en person som ingår i olika grupper 

har skilda roller och status beroende på vilken grupp denna är i för tillfälligt. Även Kwok, Nankarrow 

och Wright (2001) konstaterar att en individ kan tillhöra flera olika sociala grupper och därmed även 

ha flera olika köptbeteenden. 
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Personliga: Kotler och Armstrong (2008, s. 139) menar att beroende på var en person befinner sig i 

sin livscykel har den olika preferenser för exempelvis mat, kläder och fritidsintressen. I en studie 

gjord av Calverley och Wier (2002) kommer de fram till att konsumenterna i den industrialiserade 

världen förändrar sina vanor och livsstilar. De menar att människors kunskap om näringslära och 

hälsa växer samtidigt som livet är mer stressigt än vad det har varit tidigare och därmed gör det att 

måltider ofta blir konsumerade utanför hemmet eller förberedda från icke ekologiska produkter. 

Enligt Kotler och Armstrong (2008, s. 134) har även yrket betydelse för hur en människa agerar i olika 

situationer och den speglar även konsumentens ekonomiska situation som har en betydande roll vid 

köpval. Haanpää (2007) kommer i sin studie fram till att konsumenters köpbeteende gällande 

ekologiskt producerade råvaror till stor del beror på konsumentens ekonomiska situation och dennes 

livsstil. 

Psykologiska: Enligt Kotler och Armstrong (2008, s. 142) är uppfattning och attityd två viktiga 

faktorer som påverkar konsumentens val och motivation är en viktig del i de psykologiska faktorerna 

eftersom det är den del som driver konsumenten till att uppfylla sina behov. Barbaro-Forleo, 

Bergeron och Laroche (2001) menar att konsumenters attityd till ekologisk mat kan delas in i två 

kategorier. Den ena är där konsumenter handlar ekologiskt för att de vill vara miljövänliga och för att 

det både är för deras eget bästa samt för samhällets bästa. I den andra gruppen återfinns de som 

anser att konsumenter genom sitt handlande hjälper till att lösa de miljöproblem som råder i världen. 

Med utgångspunkt i ovanstående teorier och studier anser uppsatsskribenterna att det är intressant 

att undersöka djupare om vilka faktorer som är viktiga vid konsumentens köpbeteende gällande 

ekologisk mat. Även om flera studier i ämnet har genomförts finns det fortfarande brister i dessa. 

Sundqvist och Tarkianen (2005) samt Arvola m.fl. (2001) kommer i sina rekommendationer fram till 

att fler studier borde göras för att ta upp flera olika faktorer i en och samma studie. Sundqvist och 

Tarkiainen (2005) anser också att en studie bör göras där olika platser med målgrupper bör studeras 

och sedan jämföras för att se om dessa skiljer sig åt.  

1.4 SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR  

Utifrån ovanstående diskussion anser vi att det finns ett behov av en studie där flera faktorer ingår. 

Detta förhållande tillsammans med uppdragsgivarens önskemål om en bred bild av den ekologiska 

konsumenten gör att fokus i denna studie kommer att vara på de fyra ovan nämna faktorerna, 

kulturella, sociala, personliga och psykologiska.  

Syftet med denna uppsats är att belysa vilka faktorer som påverkar konsumentens benägenhet att 

välja ekologiskt producerad mat.  

Våra forskningsfrågor är framtagna utifrån den redovisade modellen “Köparens svarta låda” (s. 3 i 

detta arbete). De fyra dimensionerna som tidigare nämnts ger en överskådlig bild av flera olika 

faktorer tillsammans och följande forskningsfrågor har tagits fram: 
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FF 1 

Vilka kulturella faktorer påverkar konsumenternas köpbeteende gällande ekologiskt producerad mat? 

FF 2 

Vilka sociala faktorer påverkar konsumenternas köpbeteende gällande ekologiskt producerad mat? 

FF 3 

Vilka personliga faktorer påverkar konsumenternas köpbeteende gällande ekologiskt producerad 

mat? 

FF4 

Vilka psykologiska faktorer påverkar konsumenternas köpbeteende gällande ekologiskt producerad 

mat? 
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2 TEORI 

Detta kapitel visar relevant teori som finns inom problemområdet. Teorierna är uppdelade efter de 

fyra forskningsfrågorna. 

2.1 DE KULTURELLA FAKTORERNAS PÅVERKAN PÅ KONSUMENTERNAS 

EKOLOGISKA KÖPBETEENDE 

Gupta och Luna (2001) och Solomon, Askegaard och Bamossy (2002, s. 441) anser att kulturen har en 

inverkan på individen för att det inte går att förstå en konsuments köpbeteende om inte hänsyn har 

tagits till kulturen som har präglat konsumenten genom livet. Författarna säger att utifrån ens kultur 

formas personen genom värderingar, normer, traditioner, rutiner, symboler och myter som delas 

med medmänniskorna inom samma kultur/samhälle. De Mooij (2004, s. 26) skriver att det är 

kulturen som binder samman grupper och utan en samhällskultur skulle människor ha svårigheter att 

leva tillsammans eftersom individer ofta är beroende av de kontrollmekanismer som en kultur 

medför till deras beteende.  

2.1.1 KULTUR 

Enligt Gupta och Luna (2001), Schiffman och Kanuk (1997, s. 409) och Solomon m.fl. (2001, s. 447) 

har myter, rutiner och symboler en inverkan på konsumentens värderingar. Gupta och Luna (2001) 

menar i sin artikel att rutiner är viktiga att ta till hänsyn när det är av intresse om konsumentens 

köpbeteende eftersom människor ofta lever efter ett visst mönster. Ett exempel som författarna ger 

är att det finns rutiner kring en individs beteende när det gäller mat och ett av dessa mönster kan 

vara att konsumenten endast handlar mat för ett visst pris samt att de håller sig till en viss 

produktgrupp. Enligt Gupta och Luna (2001) får även symbolerna sin inverkan eftersom 

konsumenten som har en specifik rutin kring sitt köpbeteende angående mat ofta väljer samma 

märken på olika produkter; dessa märken symboliserar ett speciellt värde för konsumenten.  

Biel, Järling och Larsson (1999, s. 135) konstaterar i sin studie att en konsuments rutiner gällande köp 

av icke ekologisk mat ofta är inrutade i ett mönster och de därför har svårt att bryta denna rutin för 

att få in det nya ekologiska tänkandet i sitt handlande. Författarna fortsätter med att konstatera att 

en inövad rutin är svår att bryta, även om konsumenten får mer information om att det exempelvis 

är mer miljövänligt att handla ekologiskt räcker oftast inte det för att konsumenten ska bryta sitt 

mönster utan något måste hända för att konsumenten ska byta rutiner. 

2.1.2 SUBKULTUR OCH SOCIAL KLASS 

I varje kultur finns enligt Antonides och van Raaij (1998, s. 39) en subkultur som består av en 

minoritetsgrupp. Denna grupp har lika värderingar och normer och dessa grupper kan vara formade 

efter individers levnadssätt och tillhörighet till en viss social klass. Individer som tillhör olika sociala 
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klasser har ofta skillnader i levnadssätt, inkomster och speciellt i köpbeteende menar Antonides och 

van Raaij (1998, s. 39). Enligt Schiffman och Kanuk (1997, s. 398) är det skillnader i hur 

konsumenterna spenderar sina pengar utifrån deras sociala klasstillhörighet. Kwok m.fl. (2001) 

konstaterar i sin artikel att de skillnader som finns inom sociala klasser visar sig tydligt genom 

konsumenternas preferenser för sötsaker och hälsa. De menar att det är arbetarklassen som äter 

mer sötsaker och högre upp i klasskiktet blir konsumenterna allt mer hälsomedvetna. Detta beror 

enligt Kwok m.fl. (2001) framför allt på att de i det högre klasskiktet har en bättre ekonomi. 

Enligt Antonides och van Raaij (1998, s. 40) är normer och värderingar en del av den icke materiella 

delen av en kultur och är det mest viktiga som en individ tar med sig under livets gång från sin kultur. 

Normer är konsumentens tro i hur han ska göra eller inte göra. Alltså hur han beter sig i sin 

omgivning men dessa normer varierar ofta från person till person i den utsträckning personen 

accepterar och följer de skrivna normerna som finns. Normerna skapar även förväntningar enligt 

författarna och olika kriterier på hur människan anser att omvärlden är. Värderingarna har istället 

enligt Antonides och van Raaij (1998, s. 40) ofta en religiös, ideologisk eller humanistisk bakgrund 

som används till att bedöma sitt eget och andras beteende. Gupta och Luna (2001) anser i sin artikel 

att en individs beteende är resultatet av dess kulturs individuella värderingar. De menar även att 

värderingarna utvecklas och influeras genom konsumentens tillhörighet till olika subkulturer och 

även genom individens familjära värderingar. Grankvist m.fl. (2007) påvisar i sin artikel att det som 

har en inverkan på konsumentens köp av ekologiska produkter är de värderingar som de har om sin 

omgivning. Deras studie visar att många som handlar ekologiskt utgår från vad människor runt 

omkring dem anser om den typen av produkter och på så sätt bildar konsumenten en uppfattning 

och skapar en egen värdering om det. 

De Mooij (2004, s. 24) anser att värderingar skiljer sig från attityder eftersom dessa oftast refererar 

till en samling av olika värderingar om ett särskilt objekt eller en situation. Enligt författaren finns det 

två olika aspekter på värderingar. Den första är att värderingar kan användas som ett riktmärke 

under livets gång, den andra är att en värdering är använd som en preferens för ens beteende i vad 

en person önskar att uppnå själv och i vad andra önskar att denne ska uppnå.  

2.2 DE SOCIALA FAKTORERNAS PÅVERKAN PÅ KONSUMENTERNAS EKOLOGISKA 

KÖPBETEENDE 

En av de sociala faktorerna som påverkar en konsuments köpbeteende är vilken tillhörighet individer 

har i grupper. Haanpää (2007) anser i sin artikel att utifrån den nya postmodernismen har det 

uppstått nya grupper där konsumenterna tillsammans blivit mer medvetna om miljön och att dessa 

grupper har en inverkan på det ekologiska köpbeteendet eftersom de strävar efter en miljövänligare 

livsstil.   
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2.2.1 REFERENSGRUPPER 

Solomon m.fl. (2002, s. 303) och De Mooij (2004, s. 173) tar upp om referensgrupper som är en 

grupp till vilken en individ kan identifiera sig med och använder gruppen som en norm för sin 

självuppfattning samt värderingar av olika slag. De anser att det finns tre olika typer av 

referensgrupper och dessa är att de antingen kan vara informativa, nyttogivande eller att de tillför 

ett värde för den individ som är med i gruppen. Den informationsgivande gruppen består ofta av 

formella grupper som experter eller så kan den bestå av vänner och grannar. Nyttogruppen består av 

preferenser från familjen eller andra människor som har en social interaktion med individen. Den 

värdebaserade gruppen uppstår när individen i en grupp känner att den får ut ett speciellt värde av 

att vara delaktig i gruppen när personen inhandlar en viss speciell produkt. 

Dessa grupper leder även till sociala effekter på individens konsumtion. Antonides och van Raaij 

(1998, s. 334) anser att en av effekterna gällande inköp av produkter är att när fler människor äger en 

viss produkt leder det till att efterfrågan på produkten ökar. En annan effekt kan enligt författaren 

vara att medlemmarna i gruppen hela tiden jämför sig med varandra och alltid vill vara lite bättre än 

andra, vilket ger en inverkan på konsumtionen på så sätt att de gärna handlar dyrare produkter för 

att uppnå status inom referensgruppen. Den sista effekten som författarna berör är den så kallade 

snobbeffekten som innebär att om färre äger en viss produkt desto mer attraktiv blir den. En syn på 

hur de sociala effekterna kan påverka konsumentens köp av ekologiska råvaror kan ses i Sundqvist 

och Tarkianens studie från 2005. Där visas det att individen påverkas av dem inom sin referensgrupp i 

sitt ekologiska handlande. Det var en stor del som svarade på deras frågor med att de handlar 

ekologiskt för att deras vänner anser att de ska göra det.  

IN-GROUPS OCH OUT-GROUPS 

Kwok m.fl. (2001) nämner i sin artikel två olika typer av grupper, in-groups och out-groups. 

Konsumenten har i sin in-group ofta samlat familjen och nära vänner och utifrån denna grupp formar 

konsumenten sitt köpbeteende av ekologiska produkter. I out-group har personen samlat de som 

står en bit längre bort i dess närhet men som ändå influererar individen i fråga. Denna grupp består 

ofta av arbetskollegor och de personer som konsumenten utövar sina fritidsintressen med. 

Konsumenten kan ofta enligt författarna ha skilda köpbeteenden i de olika grupperna. Enligt De 

Mooij (2004, s. 160) är in-groups ofta medlemmar i den kollektivistiska kulturen och Choi och Kim 

(2005) anser i sin artikel att kollektivismen är en grupp som präglas av samhörighet, kan ses som en 

familjär känsla, likasinnade mål samt samarbetsvilja och individerna i gruppen konkurrerar inte med 

varandra. Att denna typ av grupp är mer villig att handla ekologiskt förklarar författarna med att de 

bryr sig om varandra och sin omgivning än individualister som mest bryr sig om sig själva. De Mooij 

(2004, s. 104) tar även upp att svenskar tillhör gruppen individualister eftersom dessa oftast är 

självständiga och säkra på sig själva och därför inte behöver känna en tillhörighet till en viss grupp 

hela tiden. Barbaro-Forleo m.fl. (2001) säger att det som också utgör en faktor till varför kollektivister 

är den grupp som mest tänker på att handla ekologiskt beror på att denna grupp även tycker att det 

är roligt att vara engagerad samt att det ger en trygghetskänsla av att handla ekologiska produkter. 
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2.2.2 FAMILJ 

En annan social faktor som berör konsumenten är enligt Kotler och Armstrong (2008, s. 138) familjen 

som har inverkan på konsumtionen och är en av de viktigaste konsumentgrupperna som påverkar 

konsumentens köp. Det han menar är av intresse är hur köprollerna fördelar sig mellan mannen, 

kvinnan och barnen och att tidigare studier visar på att det i vid utsträckning är kvinnan som sköter 

den största delen av matinköpen. Detta kan ses i studien av Makatouni (2002) där det påvisas att 

kvinnorna som gjorde matinköpen ofta valde ekologiska alternativ eftersom de ansåg att ekologiska 

råvaror var mer hälsosamma och därför bättre att köpa hem till familjen. Det finns enligt Antonides 

och van Raaij (1998, s. 316) även andra faktorer som gör att familjen har en inverkan på individens 

köpbeteende. Dessa är exempelvis beroende på vilken social klass familjen tillhör och var i livet 

familjen befinner sig. De menar att medelklassen ofta fattar beslut gemensamt medan överklassen 

fattar sina beslut var för sig. Detta beror, enligt författarna, på att de i överklassen ofta har två bra 

inkomster och har råd att göra inköp var för sig. 

2.3 DE PERSONLIGA FAKTORERNAS PÅVERKAN PÅ KONSUMENTERNAS 

EKOLOGISKA KÖPBETEENDE  

Schiffman och Kanuk (1997, s. 114) definierar personlighet som de inre psykologiska kännetecknen 

som både bestämmer och reflekterar över hur en person svarar på hans eller hennes omgivning. 

Tonvikten ligger i den här definieringen på de inre kännetecknen, det vill säga de specifika kvaliteter, 

faktorer och egenskaper som skiljer en individ från en annan.  

2.3.1 LIVSSTIL 

Enligt Jobber (2004, s. 84) är livsstil en faktor som har en påverkan när det kommer till de personliga 

faktorerna som påverkar en konsuments köpbeteende. Författaren anser att med livsstil menas ett 

mönster av en människas liv som ges uttryck i den personens aktiviteter, intressen och åsikter. Ett 

exempel på en förändrad livsstil som tas upp är att samhället har en efterfrågan på ”på vägen” 

produkter. Det vill säga mat och livsmedel som konsumenten kan ta med sig i farten och därmed inte 

behöver lägga ner allt för mycket tid på. I en studie gjord av Calverley och Wier (2002) kommer de 

fram till att konsumenterna i den industrialiserade världen förändrar sina vanor och livsstilar. De 

menar att människors kunskap om näringslära och hälsa växer samtidigt som livet är mer stressigt än 

vad det har varit tidigare och därmed gör det att måltider ofta blir konsumerade utanför hemmet 

eller förberedda från icke ekologiska produkter. Calverley och Wier (2002) tror att detta på kort sikt 

kan leda till en negativ effekt på konsumtionen av ekologiska produkter. Eftersom den begränsade 

tillgängligheten på marknaden av färdiglagad ekologisk mat gör det besvärligt för konsumenten att ta 

sig tid att hitta dessa och istället måste tillaga hela måltiden själv från grunden för att få en ekologisk 

måltid.  

Enligt Johansson (2006) innebär inte bara de nya kunskaperna om hälsa och näringslära att inköpen 

av ekologiska råvaror ökar utan även tidsandan bidrar till att det finns ett undertryckt måste hos 

konsumenterna att handla ekologiskt eftersom det är rätt i tiden att bry sig om sin omgivning och 
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främst miljön. I den studie som genomförts av Grankvist (2002, s. 27) konstaterar han att en av de 

främsta anledningarna till att kunderna väljer icke ekologisk mat före ekologisk mat är priset. Detta 

betyder inte för den skull, enligt författaren, att kunden värderar bevarandet av miljön mindre. 

Många konsumenter bryr sig om miljön även om de anser att priset på ekologiska produkter är högre 

än vad vinsten för miljön är. Grankvist påpekar därför att konsumenten egentligen värderar vinsten 

för vad ekologiska produkter gör för miljön mer än kostnaden för de ekologiska produkterna. 

Barbaro-Forleo m.fl. (2001) kom i sin studie fram till att de konsumenter som verkligen brydde sig om 

miljön och det ekologiska kunde tänka sig att betala mer för ekologiska råvaror och detta enligt 

anledningen att de hjälper till med att förbättra miljon. 

2.3.2 ÅLDER OCH LIVSCYKEL 

Jobber (2004, s. 85) tar upp att beroende på var konsumenten är i sin livscykel påverkar detta dennes 

konsumtion. Han ger ett exempel där unga par som båda har jobb men ännu inga barn har mer 

pengar att röra sig med och därmed har dessa personer större möjlighet att vara konsumenter av 

dyrare varor. Äldre par med barn behöver prioritera var de väljer att lägga sina utgifter eftersom 

deras inkomster ska räcka till fler personer. Enligt ACNielsen (2007) är det främst äldre kvinnor som 

väljer att inhandla ekologisk mat men att främst unga kvinnor i större städer är på uppgång i den 

ekologiska konsumtionen. Detta kan förklaras med en intressant faktor som Arvola m.fl. (2001) 

kommer fram till i sin studie. Det är att kvinnor har en mer positiv inställning till ekologiska produkter 

än vad män har. Det konstateras även i studien att tilltron till ekologiska råvaror är större hos kvinnor 

än vad den är hos män i jämförelse med icke ekologiska råvaror. Arvola m.fl. (2001) menar att det 

inte bara är individens inkomst som påverkar konsumentens köpbeteende utan även att personer 

med högre utbildning har en större medvetenhet om miljön och därför väljer att handla ekologiskt 

producerad mat. 

2.3.3 EKONOMISK SITUATION 

Haanpää (2007) menar att de människor som har mer pengar att röra sig med också är det större 

segmentet när det kommer till att köpa ekologisk mat. Detta är något som även Botonaki, Mattas, 

Polymeros och Tsakiridou (2006) kommer fram till i den studie som de har genomfört. Dessa 

författare menar att personer som får en ökad inkomst också får högre krav på miljön och det leder i 

sin tur till att människor med högre inkomst väljer att handla ekologiska råvaror i en större 

utsträckning än vad personer med lägre inkomst gör. Det tas också upp i dessa författares studie att 

för att fler konsumenter ska välja att köpa ekologisk mat behöver priset reduceras eftersom det är 

många som väljer att inte köpa ekologiskt eftersom annan mat är billigare. I studien som Arvola m.fl. 

(2001) har genomfört konstateras att respondenterna ansåg att den största anledningen till att de 

väljer att inte handla ekologisk mat att priset är högre än på andra råvaror. Skulle priset bli likvärdigt 

med övriga produkter skulle även många av konsumenterna välja mer ekologiskt än vad de gör i 

nuläget enligt författarna.  
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2.4 DE PSYKOLOGISKA FAKTORERNAS PÅVERKAN PÅ KONSUMENTERNAS 

EKOLOGISKA KÖPBETEENDE 

Enligt Kotler och Armstrong (2008, s. 142) påverkas konsumentens köpbeteende exempelvis attityd, 

uppfattning och motivation när det kommer till de psykologiska faktorernas påverkan.  

2.4.1 ATTITYD OCH UPPFATTNING 

När det gäller de psykologiska faktorerna är enligt Foster och Padel (2005) människors attityd till 

ekologisk mat en faktor som har betydelse när det kommer till huruvida dessa personer väljer 

ekologisk mat. De menar att personer som väljer ekologisk mat ofta gör det för att de har en 

uppfattning om att det är nyttigare för deras hälsa och i andra hand att det har en positivare 

påverkan på miljön än vad andra produkter har. Detta bekräftas också i Calverleys m.fl. (2002) studie 

där de kommer fram till att största anledningen till att konsumenten väljer att handla ekologiskt är 

de hälsofördelar som det medför. Andra anledningar är enligt studien uppfattningen om att det är 

bra för miljön, djurs välmående och smaken.  

När det enligt Biel m.fl. (1999, s. 129) gäller för konsumenten att göra sina inköp av matprodukter är 

det oftast preferenserna smak, utseende och pris som påverkar. Författaren menar att den 

nuvarande miljömedvetenheten gör att konsumenten får ytterligare en faktor att ta i beaktande vid 

köpvalet. Biel m.fl. (1999, s. 129) menar att konsumenten handlar under tidsbrist vilket leder till att 

konsumenten inte tar sig tid att utvärdera köpvalet av ekologiska matprodukter. Författarna säger att 

för att kunna förstå konsumentens köpval är det viktigt att ta konsumentens attityd till produkten i 

beaktande. Barbaro-Forleo m.fl. (2001) menar att konsumenters attityder gällande ekologisk mat kan 

delas in i två kategorier. Den ena är där konsumenter handlar ekologiskt för att de vill vara 

miljövänliga och för att det både är för deras eget bästa samt för samhällets bästa. De påpekar att 

även om konsumenten har en miljövänlig attityd kan denna ändå inhandla miljöovänliga produkter 

enbart av bekvämlighet. Den andra gruppen består av dem som tar steget längre och anser att 

genom ett ekologiskt tänkande och handlande hjälper konsumenten till med de miljöproblem som 

råder i världen. 

Enligt Grankvists (2002, s. 6) studie har ålder och kön betydelse för konsumentens attityd till 

ekologiska råvaror men han konstaterar att vid själva köpet har detta ingen större betydelse för om 

konsumenten väljer ekologiska produkter. I hans studie kommer även fram att konsumenterna anser 

att den största skillnaden på ekologisk och icke ekologisk mat är att ekologiska produkter har ett 

högre pris men att de är hälsosammare än icke ekologiska produkter. 

I och med exponeringen i media av ekologiska produkter menar Botonaki m.fl. (2006) att detta är en 

av anledningarna till att fler konsumenter väljer att köpa ekologiska råvaror. Många tidningar skriver 

också om hur viktigt det är att tänka både på hälsa och på miljön, varför dessa författare anser att 

många människor har bildat sig en större uppfattning om hur viktiga dessa frågor är för framtiden. I 

och med denna hälsomedvetenhet har människor enligt Botonaki m.fl. (2006) också blivit beredda 

att betala mer för ekologiska produkter.  



12 

 

Enligt Solérs (1999, s. 108 f) studie finns det fyra olika uppfattningar om hur köp av miljövänliga 

dagligvaror förstås. Hon kommer i studien fram till att huruvida konsumentens uppfattning om 

miljövänliga varor är bestämmer om konsumenten köper dessa. Den första av de fyra 

uppfattningarna är ”att vara säker på att man påverkar miljön” där konsumenten inte köper 

miljövänliga produkter eftersom de anser att det inte skulle påverka miljön eller deras egen hälsa i 

någon positiv riktning. Andra uppfattningen som Solérs tar upp är ”att vara en miljövänlig 

medborgare” som innebär att konsumenten ibland köper miljövänliga produkter och kan se ett visst 

samband med att detta skulle förbättra inom vissa delar för miljön. ”Att värna om sin hälsa” är den 

tredje uppfattningen som går ut på att konsumenten köper miljövänliga produkter för att de tror att 

det har ett positivt samband med den egna hälsan. Den fjärde och sista uppfattningen som 

författaren tar upp är ”Att vara en del av naturen” där konsumenten köper flera olika miljövänliga 

produkter regelbundet eftersom de anser sig veta att det finns ett samband mellan de miljövänliga 

dagligvarorna, deras egen hälsa och miljöns välbefinnande. 

2.4.2 MOTIVATION 

Schiffman och Kanuk (1997, s. 83) menar att motivation är en persons drivande kraft för att komma 

till handling. Enligt Solomon m.fl. (2004, s. 93) beror en stor del av konsumentens köpbeteende av 

deras motivation till att utföra köp. Författarna menar att människor blir motiverade till att handla en 

viss produkt genom att de upptäcker att de har ett behov av denna, detta leder till att konsumenten 

får ett mål att uppnå, att inhandla produkten. Naspetti och Zanoli (2002) anser att det inte är 

priserna som är den övervägande faktorn till varför konsumenternas köpbeteende ser ut som det gör 

angående ekologisk mat, utan att konsumentens motiv till att handla ekologiskt till stor del beror av 

att behovet finns av god och välsmakande mat. Ett annat motiv konsumenter har till att de köper 

ekologiskt är enligt Foster och Padel (2005) att människor kopplar samman ekologiskt med att det är 

lokalproducerat och att de väljer ekologiska råvaror av den anledningen. Genom att köpa lokala varor 

anser, enligt dessa författare, många konsumenter att de på det viset gynnar den lokala marknaden 

och samtidigt gynnar miljön eftersom transporterna minskas mot för om varorna är producerade 

längre bort en.   

Botonaki m.fl. (2006) påpekar dock också att en väsentlig anledning till att många väljer att handla 

råvaror som inte är ekologiska beror på att de inte har tillräcklig kunskap och medvetenhet om de 

positiva faktorerna som finns med att välja ekologisk mat, både för egen hälsa och för miljöns skull. 

Är människor nöjda med andra produkter som de använder gör även detta att motivationen till att 

välja ekologiskt minskar. Författarna menar att det är viktigt att bygga upp förtroendet hos kunden 

så att de tror på produkten och anser det värt att lägga ut lite extra för att få ekologiska råvaror som 

också gärna ska vara lokalproducerade. I Wandel och Bugges studie (citerad i Grankvist, 2002, s. 6) 

kommer de fram till att beroende på konsumenternas ålder har dessa olika motiv för att handla 

ekologiska produkter. Författaren menar att unga personers främsta motiv till att handla ekologiska 

råvaror oftast är deras omtanke om miljön medan äldre personers motiv oftare är att de tror att det 

är positivt för deras egen hälsa. 
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3 METOD  

I detta kapitel presenteras litteratursökning, presentation av uppdragsgivare, forskningsstrategi, 

datainsamlingsmetod, analysmetod och de metodproblem som uppstått.  

3.1 LITTERATURSÖKNING 

För att få fram relevant litteratur till vår studie av vilka faktorer som påverkade när konsumenten 

valde att handla ekologisk mat började vi med att söka efter vetenskapliga artiklar. Dessa sökte vi 

fram via artikeldatabaserna Emerald och Ebsco. Dessa databaser är på engelska använde vi oss av 

följande sökord: Consumer behavior, Organic food, Slow Food, Ecological, Sweden, Cultural, Social, 

Buying behavior, Psycological and Personal. För att få en bredd och mer specifika träffar på vår 

sökning använde vi oss av ”AND” och ”OR” för att kombinera våra sökord. Vi gjorde även 

litteratursökning för att få fram böcker via Luleå tekniska universitetsbibliotek där vi sökte i Lucia och 

Libris. I dessa sökmotorer använde vi dessa sökord: Konsumentbeteende, Köpbeteende, Slow Food, 

Ekologiskt, Konsument samt Consumer behavior. Även här använde vi oss av tilläggssökord som 

”OCH” och ”ELLER”. Vi har även använt oss av Google för att få fram övriga källor som behandlar vårt 

ämne. Där har vi använt oss av sökord som ekologisk mat samt den ekologiska konsumenten. 

3.2 PRESENTATION AV UPPDRAGSGIVARE 

Denna uppsats gjordes i uppdrag av KC Wallberg från föreningen Slow Food, Stockholm vilket har 

medfört att uppdragsgivaren har varit delaktig i beslut gällande metod och genomförande av studien. 

Uppdraget fick vi genom Restauranghögskolan, Umeå Universitet, eftersom en av oss läser 

inriktningen Hotellmanagement.  

Slow Food är en förening som är verksam i hela världen och i Sverige arbetar Slow Food Stockholm 

med att aktivt förmedla deras tre ledord; gott, rent och rättvist. Dessa ledord innebär att maten ska 

vara njutningsfull, ekologisk och att alla ska ha rätt till bra mat samt att arbetsvillkoren för de som 

arbetar med mat ska vara skäliga. (Slow Food, 2007) Slow Food gav oss i uppdrag att undersöka vilka 

faktorer som påverkar om konsumenten väljer att handla ekologiskt producerad mat eftersom de 

ville veta vem som är den ekologiska matkonsumenten. 

3.3 FORSKNINGSSTRATEGI 

Vår studie bygger på en surveyundersökning eftersom vi ansåg att denna undersökningsstrategi var 

mest lämpad eftersom vår studie innebar att vi skulle undersöka hur konsumenter blev påverkade via 

olika faktorer när de handlade ekologisk mat. För att få fram ett trovärdigt resultat på vår studie 

ansåg vi att det var viktigt att undersökningen genomfördes på flera respondenter och inte bara ett 

fåtal. Enligt Bryman och Bell (2005, s. 66) menas surveydesign att data samlas in från mer än ett fall, 
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oftast många fler än ett vid en viss tidpunkt med syftet att komma fram till en mängd av kvantitativa 

data med koppling till två eller fler variabler. 

3.4 DATAINSAMLINGSMETOD 

Vår surveyundersökning har genomförts i Stockholmsregionen samt Luleåregionen. Valet föll på 

Stockholm eftersom det var ett önskemål från uppdragsgivaren att undersökningen skulle 

genomföras där för att nå en bred respondentgrupp, det vill säga variation på ålder, kön och 

bakgrund. Efter undersökningen i Stockholm ansåg vi att mängden respondenter som hade svarat 

fullständigt på enkäten var för låg samt att respondenterna mestadels bestod av arbetande samt 

pensionärer. För att ge ett tillförlitligt resultat till studien beslutade vi att genomföra ytterligare en 

enkätundersökning för att utöka mängden respondenter samt även få in fler studenter i 

undersökningen. Därför valde vi att göra den andra undersökningen vid Luleå tekniska universitet.   

Insamlandet av våra empiriska data skedde genom enkäter där alla respondenter fick svara på 

samma frågor för att underlätta vid vår sammanställning och jämförelse av svaren. För 

enkätformuläret, se Bilaga 1 – Frågeformulär. Enkäterna delades ut av oss personligen för att 

respondenterna skulle kunna få svar på eventuella frågor och för att öka svarsfrekvensen. Vi ansåg 

att om vi hade skickat ut enkäterna med post eller e-post kunde det tagit flera veckor innan vi fick in 

svaren och först därefter upptäckt eventuellt bortfall. 

3.4.1 ENKÄTEN 

Enkätformulär är enligt Lewis, Saunders och Thornhill (2007, s. 355) ett effektivt sätt att göra en 

kvantitativ undersökning på eftersom det ger ett underlag där flera personer får svara på samma 

frågor. Bell och Bryman (2005, s. 66 f) menar att vid en surveyundersökning kan undersökaren dra 

generella slutsatser men eftersom vår undersökning är begränsad till en mindre skala har vi valt att 

vara försiktiga med att generalisera eftersom resultaten i så fall kan bli felaktiga.  

Vi arbetade fram våra enkätfrågor med hjälp av den teori som vi har tagit upp till respektive 

forskningsfråga. Efter ett första utkast av frågorna utvärderades dessa tillsammans med 

uppdragsgivaren för att både Slow Food och vi skulle få ut det vi behövde från studien. Detta har lett 

till att enkätens sista två frågor är där för uppdragsgivarens skull och har ingen relevans för denna 

uppsats och kommer heller inte att beröras i den. För att vår enkät skulle bli så bra som möjligt 

genomfördes tio testenkäter på kurskamrater. Dessa personer fick fylla i enkäterna och ge 

kommentarer på om det var något som behövdes ändras eller klargöras för att enkäterna inte skulle 

kunna missförstås. Efter detta tog vi fram den slutliga enkäten. 

Enligt Denscombe (2000) bör en småskalig undersökning omfatta mellan 30 och 250 fall. Vi valde 

därför att ha en enkätundersökning innehållandes 150 enkäter eftersom vi ansåg det var ett antal 

som inte var för omfattande för oss att hantera under vår tidsbegränsade studie, ett mindre antal 

enkäter ansåg vi inte skulle ge oss ett rättvist resultat av studien. Eftersom svarsfrekvensen i 

Stockholm endast blev 115 enkäter av 150 och av dessa 115 var det ett bortfall på 25 % där 
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enkäterna inte var fullständigt besvarade resterande 35 enkäter besvarades aldrig i Stockholm när 

tillfrågade respondenter avböjde att besvara enkäten. Utifrån den tidsbegränsning som fanns för 

studien valde vi att genomföra ytterligare 60 enkäter i Luleå för nå de önskade 150 enkäterna 

eftersom vi ville öka tillförlitligheten i vår studie. 

3.4.2 URVAL 

Undersökningen har bestått av 143 respondenter varav 82 av dessa var kvinnor och 61 var män i 

åldrarna 18 till 70 år. Anledningen till att respondenterna skulle vara minst 18 år var för att vi ansåg 

att de flesta före 18 års ålder inte står för hemmets matinköp. Av respondenterna besvarade 49 av 

kvinnorna och 37 av männen enkäten i Stockholm och 33 av kvinnorna och 24 av männen besvarade 

enkäten i Luleå. Eftersom vi hade utsatt tid och plats för våra undersökningar i Stockholm innebar 

detta att respondenter valdes med hjälp av ett bekvämlighetsurval som enligt Bryman och Bell (2005, 

s. 124) består av respondenter som för tillfället är tillgängliga för studien vid den aktuella tidpunkten 

för undersökningen. I Luleå gjorde vi vårt urval med hjälp av ett klusterurval eftersom vi valde ut 

studenterna vid Luleå tekniska universitet som respondenter. Klusterurval innebär enligt Bryman och 

Bell (2005, s. 118) att en viss respondentgrupp väljs ut från exempelvis en region. Det enda medvetna 

urvalet vi gjorde, förutom vårt bekvämlighet- och klusterurval, var att försöka hålla fördelningen 

mellan könen relativt jämn. 

3.5 ANALYSMETOD 

Utifrån svaren från våra respondenter har vi sammanställt enkäterna genom att jämföra olika 

variabler för att få fram resultat som är tillämpbara på teorierna. För att kunna genomföra empiri och 

analys började vi med att sammanställa samtliga enkäter i Microsoft Excel för att på ett smidigt sätt 

kunna se samband samt kunna göra jämförelser mellan flera olika variabler. När resultatet från 

enkäterna fördes in i Excel fick varje enkät ett nummer och en kolumn ifall vi senare behövde 

kontrollera enkäterna en gång till och frågorna redovisades med det nummer de hade i enkäten på 

varsin rad i Exceldokumentet. Svaren på frågorna angavs sedan med siffror där de frågor som var 

graderade från fem till ett graderades därefter. De frågor som inte redan i enkäten hade en siffra 

numrerades från ett och uppåt beroende på antalet variabler som fanns till respektive fråga. Med 

hjälp av Exceldokumentet kunde vi avläsa hur de olika respondenterna hade svarat och vilka 

samband som vi ansåg fanns mellan de olika variablerna. Avläsningarna genomfördes manuellt av oss 

genom sorteringsfunktionen i Excel och inget avancerat statistiskt dataprogram användes för att 

finna samband. 

Eftersom enkäterna är uppbyggda utifrån vårt teorikapitel har vi i analysen jämfört teorin med den 

empiri som vi har fått fram för att kunna se vilka skillnader och likheter som fanns mellan dessa. I och 

med att vi har tagit hänsyn till olika variabler gör detta att vissa jämförelser som liknar varandra kan 

ha fått skiftande svar genom att olika faktorer har tagits i beaktande vid empirisammanställningen. 

När jämförelsen mellan empiri och teorins sociala klasser har genomförts har vi valt att behandla 

individerna och familjerna utifrån deras månadsinkomst eftersom vi i Sverige inte har en social 

klassindelning på så vis som teorierna har genomfört vissa indelningar. 
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3.6 METODPROBLEM 

De bortfall på enkäter som vi hade gjorde att mängden respondenter inte blev detsamma som 

utdelade enkäter. Vi hade tagit i beaktande att bortfall kunde ske, dock räknade vi inte med ett 

bortfall på 25 % på de besvarade enkäterna i Stockholm samt att vi fick 35 helt obesvarade enkäter 

under den utsatta tiden vi hade för genomförande av enkätundersökningen i Stockholm. Efter att ha 

insett att det var en minoritet på studenter bland respondenterna i Stockholm kompenserade vi 

bortfallet på 25 %, de obesvarade enkäterna samt bristen på studenter med enkäter vid Luleå 

tekniska universitet. 

Ibland har vi en annan åldersindelning i vår empiri än vad som är i teoriavsnittet. Anledningen till att 

det är så är på grund av att teorin ibland har gjort indelningar mellan yngre och äldre och vi har där 

inte kunnat se vilken specifik ålderskategori det gäller. Vi har valt att behandla varje åldersgrupp för 

sig där det förekommer. Vi har även valt att ta med åldersindelningar i delar av vår empiri där inte 

åldern förekommer i teorin eftersom vi ville få fram en tydligare bild om åldern hade betydelse vid de 

olika faktorernas påverkan vid konsumentens val vid handlandet av ekologiska matprodukter. 

Vi hade med en fråga i enkäten där vi undrade var respondenten var uppvuxen. Denna fråga har vi 

valt att inte behandla i uppsatsen. Eftersom 95 % av de manliga respondenterna och 96 % av de 

kvinnliga respondenterna var uppvuxna i Sverige gjorde det att respondenterna som var uppvuxna i 

övriga länder utgjorde en sådan liten del i studien att vi inte såg något värde i att analysera dessa 

separat. 

3.6.1 RELIABILITET 

Med reliabilitet menas enligt Lewis m.fl. (2007, s. 149 f) i vilken utsträckning datainsamlingstekniken 

kommer att ge detsamma resultat om samma studie skulle genomföras någon annanstans och/eller 

vid ett annat tillfälle. Genom att vi använde oss av testenkäter innan den slutliga enkäten togs fram 

minskade vi risken för missförstånd hos respondenterna när de besvarade frågorna. Eftersom 

enkäterna i Luleå delades ut vid universitet gjorde detta att större delen av dessa enkäter besvarades 

av studenter vilket ledde till att sysselsättningen gällande hur den tillfrågade arbetade, studerade 

eller var arbetssökande inte blev variationsrik. Att vi personligen delade ut enkäterna och svarade på 

eventuella frågor från respondenterna ökade reliabiliteten eftersom vi minimerade risken för 

missförstånd gällande enkätfrågorna.   

3.6.2 VALIDITET 

Validitet innebär enligt Lewis m.fl. (2007, s. 149 f) huruvida insamlade data är relevanta. För att vi 

skulle få en hög relevans av våra insamlade data började vi först med att studera teorin inom vårt 

ämnesområde och utgick sedan från den för att ta fram relevanta frågor till enkäten. Detta har ökat 

validiteten genom att vi därmed var säkra på att mäta det som var avsett att mätas. När flera 

variabler har tagits i beaktande i empirin har detta lett till att få respondenter ibland givit högt 

procentutslag på resultatet.  
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4 EMPIRI 

Resultatet från frågan om hur ofta våra 143 respondenter handlar ekologiska matprodukter (bilaga 2, 

tabell 10) kan ses i figuren nedan.  

 

FIGUR 2: HURUVIDA KONSUMENTEN HANDLAR EKOLOGISKA MATPRODUKTER 

Nedan följer en presentation av undersökningen som har genomförts där resultatet presenteras till 

dess tillhörande forskningsfråga. För enkätfrågorna se Bilaga 1 – Frågeformulär. 

4.1 DE KULTURELLA FAKTORERNAS PÅVERKAN PÅ KONSUMENTERNAS 

EKOLOGISKA KÖPBETEENDE 

4.1.1 KULTUR 

Eftersom vi ville veta om rutiner hade en inverkan på konsumentens köp av ekologiska matprodukter 

ställde vi frågan om var de handlade påverkade deras inköp av ekologiska varor (bilaga 2, tabell 16). 

Bland männen var det en femtedel som ansåg att deras rutiner oftast påverkade deras inköp medan 

en femtedel av dem ansåg att det sällan hade en inverkan och 28 % av dem tyckte inte att de 

påverkades av var de handlade sina matvaror. 3 % av männen och 4 % av kvinnorna svarade att deras 

inköp av ekologiska varor alltid påverkades av var de handlade. Av kvinnorna var det 23 % som 

svarade att de oftast blev påverkade av var de handlande när de valde ekologiska matprodukter. 20 

% av kvinnorna ansåg att de aldrig blev påverkade. 

För att få en bredare inblick i inköpsrutinerna frågade vi även hur ofta konsumenterna handlade 

ekologiska matprodukter av samma märke och om de ansåg att ekologisk mat var tryggare (bilaga 3, 

tabell 34) Där svarade 28 % av de tillfrågade kvinnorna att de oftast handlade av samma märke och 
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av dessa var det tre femtedelar som ansåg att ekologiska produkter var tryggare. 16 % av männen 

handlade av samma märke och en tredjedel ansåg att ekologiska produkter var tryggare. En femtedel 

av kvinnorna handlade sällan ekologiskt och en fjärdedel av dessa ansåg att ekologiska produkter var 

tryggare och en fjärdedel av männen handlade sällan ekologiska produkter av samma märke och en 

av tjugo av dessa ansåg att ekologiska produkter var tryggare.  

4.1.2 SUBKULTUR OCH SOCIAL KLASS 

En intressant aspekt att ta reda på till denna uppsats var ifall konsumenternas sociala 

klasstillhörighet hade ett samband med deras hälsomedvetenhet (bilaga 3, tabell 35 & 36). Av 

låginkomstkvinnorna ansåg en femtedel att de var väldigt mycket hälsomedvetna och 47 % var 

mycket hälsomedvetna. 23 % av låginkomstkvinnorna hade ett litet intresse för sin hälsa. 17 % av 

låginkomstmännen var väldigt mycket hälsomedvetna och 64 % var mycket hälsomedvetna. Det var 

11 % av männen som endast hade ett litet intresse av sin hälsa.  Inom medelinkomstklassen ansåg en 

fjärdedel av kvinnorna och 13 % av männen att de var väldigt mycket hälsomedvetna. Inom kategorin 

av de som ansåg att de var mycket hälsomedvetna återfanns en fjärdedel av 

medelinkomstkvinnorna. 67 % av medelinkomstmännen ansåg att de bara var lite hälsomedvetna 

och 37 % av kvinnorna var lite hälsomedvetna. Av höginkomstmännen var det 11 % som ansåg sig 

vara väldigt mycket hälsomedvetna och 72 % ansåg sig vara mycket hälsomedvetna. 4 % av 

höginkomstkvinnorna var väldigt mycket hälsomedvetna och 57 % var mycket hälsomedvetna. 30 % 

av höginkomstkvinnorna och 11 % av höginkomstmännen ansåg sig vara lite intresserade av sin hälsa. 

Det var även av intresse för denna uppsats att ta reda på konsumenters värderingar gällande 

lokalproducerad mat kontra ekologisk mat utifrån deras sociala klasstillhörighet (bilaga 3, tabell 37 & 

38). Utifrån de kvinnor som var låginkomsttagare var det 46 % som föredrog lokalproducerat framför 

ekologiskt producerad mat och 12 % ansåg att den lokalproducerade maten endast var lite bättre än 

den ekologiska. Inom gruppen av medelinkomsttagarna var det 81 % som föredrog lokalproducerad 

mat framför ekologisk mat och 6 % som ansåg att den lokalproducerade endast var lite bättre. Bland 

höginkomsttagarna var det 78 % som föredrog lokalproducerat framför ekologiskt och 6 % som ansåg 

att den lokalproducerade maten endast var lite bättre. Ingen av kvinnorna i de olika 

inkomstgrupperna föredrog ekologiskt framför lokalproducerat. Av låginkomsttagarna bland männen 

var det tre femtedelar som föredrog lokalproducerad och 17 % som föredrog ekologisk mat. Inom 

gruppen med medelinkomsttagare var det 87 % som föredrog lokalproducerat framför ekologiskt 

producerad mat och resterande 13 % hade ingen åsikt i frågan. Utifrån männen som var 

höginkomsttagare var det 82 % som föredrog lokalproducerat framför ekologiskt producerad mat 

och resterande 18 % hade ingen åsikt. 
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4.2 DE SOCIALA FAKTORERNAS PÅVERKAN PÅ KONSUMENTERNAS EKOLOGISKA 

KÖPBETEENDE   

4.2.1 REFERENSGRUPPER 

Vi ville se ifall det fanns en särskild åldersgrupp som handlade ekologiskt och var miljömedveten 

(bilaga 3, tabell 39). Av de i åldern mellan 18 – 22 år var det 9 % som både handlade ekologiskt och 

var miljömedvetna, i åldern 23 - 26 år var det 16 % och i åldersgruppen 27 – 30 år var det 13 %. Av de 

mellan 31 – 35 år var det 13 % och bland dem som var 36 – 40 år var det 22 % som både handlade 

ekologiskt och var miljömedvetna. Av de i åldern 41 – 50 år var det en femtedel, i åldern 51- 60 år var 

det en tredjedel och bland de som var från 61 år och uppåt var det 16 % som både handlade 

ekologiskt och var miljömedvetna. 

För att få reda på om konsumenterna blev påverkade i sitt ekologiska handlande av deras umgänge 

när de inhandlade sina varor (bilaga 3, tabell 40) svarade 21 stycken av de tillfrågade att deras inköp 

av ekologiska varor oftast blev påverkade av de personer som de handlade med. Av dessa 21 var det 

48 % som blev påverkade av sina familjer, en tredjedel som blev påverkade av sina vänner och en 

femtedel av sina arbetskamrater. En femtedel av respondenterna ansåg att de sällan blev påverkade 

av personer som var med när de genomförde sina ekologiska inköp och 39 % av respondenterna 

tyckte att de aldrig blev påverkade. Av samtliga respondenter var det 30 % som ansåg att familjen 

hade störst påverkan när de handlade ekologiska matprodukter och en fjärdedel av dessa tyckte att 

vännerna påverkade mest medan 7 % ansåg att det var arbetskamraterna som bidrog till att de 

handlade ekologiskt. 

Eftersom vi ville se om de referensgrupper som konsumenten tillhörde påverkade om denne köpte 

ekologiska matprodukter ställde vi en fråga om vilken sysselsättning respondenten hade och hur ofta 

denne handlade ekologiskt (bilaga 3, tabell 41). Resultatet visade att bland de studerande som 

handlade ekologiskt var det 58 % procent som blev påverkade av sina vänner, en tredjedel som blev 

påverkade av sin familj och en av tio som blev påverkade av sina studiekamrater när de handlade 

ekologiska matprodukter. Av de arbetande som handlade ekologiskt var det 53 % som blev 

påverkade av sin familj, 31 % av sina vänner och 16 % av sina arbetskamrater. Bland pensionärerna 

var det hälften som blev påverkad av sin familj och hälften som påverkades av sina vänner.  

Vi ville även veta huruvida konsumenten påverkades av att andra i dennes omgivning handlade 

ekologiska produkter (bilaga 2, tabell 19). 10 % av männen och kvinnorna ansåg att de påverkades av 

sin omgivning, 34 % av männen och 28 % av kvinnorna svarade att de sällan blev påverkade och kring 

40 % av både kvinnorna och männen ansåg att de aldrig blev påverkade. 

4.2.2 FAMILJ 

Det var av intresse att få veta huruvida handlandet av ekologiska matvaror berodde på hur det var 

männen eller kvinnorna i familjehushållet som gjorde inköpen (bilaga 3, tabell 42). En fjärdedel av de 

tillfrågade kvinnorna levde i ett familjehushåll och handlade ekologiska matprodukter. Av dessa 
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kvinnor var det över 70 % som gjorde de flesta av matinköpen i hemmet. Från männen var det en 

femtedel som handlade ekologiska matprodukter och levde i ett familjehushåll. Det var 56 % av dessa 

män som sällan gjorde matinköpen och 44 % som ofta gjorde matinköpen. 

Respondenterna fick svara på frågan om vem i deras hushåll som gjorde besluten angående 

matinköpen samt som ofta handlade ekologiskt (bilaga 3, tabell 43 & 44). Bland konsumenterna som 

hade en låg inkomst och levde i familjehushåll var det över hälften av kvinnorna som alltid tog 

besluten om matinköp och av dessa kvinnor var det 10 % som handlade ekologiskt. En tredjedel av 

männen som var låginkomsttagare i familjehushåll fattade besluten om vad som skulle handlas till 

hushållet men ingen av dessa män handlade ekologiskt. Av medelinkomsttagarna var det även här 

mer än hälften av kvinnorna som levde i familjehushåll som fattade dessa beslut och av dessa kvinnor 

var det en fjärdedel som handlade ekologiskt. Det var hälften bland männen som fattade besluten 

och 12 % av dessa som handlade ekologiskt. 38 % av männen tog sällan besluten om vad som skulle 

inhandlas. Bland medelinkomstkvinnorna var det 25 % som sällan fattade besluten om vad som skulle 

handlas till familjehushållet och av dessa var det 25 % som sällan handlade ekologiska matvaror. 

Bland höginkomsttagarna var det två femtedelar av kvinnorna som oftast tog besluten om vad som 

skulle handlas, och en tredjedel av dessa som handlade ekologiskt. Hälften av kvinnorna svarade att 

de sällan tog beslut om vad som skulle handlas till familjehushållet och en femtedel av dessa 

handlade sällan ekologisk mat. Av männen med hög inkomst var det hälften som ofta tog besluten 

om vad som skulle handlas hem och av dessa var det en fjärdedel som handlade ekologiskt.  

4.3 DE PERSONLIGA FAKTORERNAS PÅVERKAN PÅ KONSUMENTERNAS 

EKOLOGISKA KÖPBETEENDE 

4.3.1 LIVSSTIL 

För att få en bild av hur konsumenternas vanor gällande restaurangbesök både vid luncher och vid 

middagar såg ut frågade vi hur ofta de äter eller hämtar mat från en lunchrestaurang respektive en 

middagsrestaurang och hur ofta de lagade mat i hemmet. Respondenternas svar (bilaga 3, tabell 45) 

visade på att 14 % hämtar eller äter mat från en lunchrestaurang några gånger per år, en tredjedel 

gör det en till tre gånger per månad, 45 % gör det en till fyra gånger per vecka och slutligen är det 8 % 

som gör det mer än fem gånger per vecka. Resultatet visade vidare att två femtedelar äter eller 

hämtar mat från en middagsrestaurang någon gång per år, 41 % gör det en till tre gånger per månad, 

17 % gör det en till fyra gånger per vecka och 1 % gör det mer än fem gånger per vecka.  

 

Av de som gick på lunchrestaurang (bilaga 3, tabell 46-50) mer än fem gånger per vecka menade 8 % 

att de alltid skulle handla mat från en restaurang om den var ekologisk och samtliga i denna grupp 

lagade mat hemma upp till en gång per vecka. 17 % menade att de oftast skulle handla mat från en 

restaurang om den var ekologisk och av dessa lagade hälften mat hemma upp till en gång per vecka 

och den andra hälften lagade mat hemma sex gånger eller mer per vecka. Bland dem som gick på 

lunchrestaurang mer än fem gånger per vecka ansåg 58 % att de var mycket eller väldigt mycket 

hälsomedvetna. Av dem som gick på lunchrestaurang en till fyra gånger per vecka svarade 8 % att de 

alltid skulle handla mat från en restaurang om den var ekologisk och av dessa lagade fyra femtedelar 
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mat hemma fyra till fem gånger per vecka och resterande gjorde det sex gånger eller mer per vecka. 

18 % skulle oftast handla mat från en restaurang om den var ekologisk och av dessa lagade två 

tredjedelar mat hemma sex gånger eller mer per vecka och en tredjedel lagade mat hemma två till 

fem gånger per vecka. Bland de respondenter som gick på lunchrestaurang en till fyra gånger per 

vecka ansåg 76 % att de var mycket eller väldigt mycket hälsomedvetna. Av respondenterna som gick 

på lunchrestaurang en till tre gånger i månaden skulle 2 % alltid välja att gå till restaurangen om den 

var ekologisk och här lagade samtliga tillfrågade mat hemma upp till en gång per vecka. 2 % skulle 

oftast göra det och av dessa lagade samtliga tillfrågade mat hemma mer än sex gånger per vecka. 57 

% av de som gick på lunchrestaurang en till tre gånger per månad anser att de är mycket eller väldigt 

mycket hälsomedvetna. Bland de respondenter som gick på lunchrestaurang någon gång per år var 

det ingen som alltid eller oftast skulle välja en restaurang för att den var ekologisk. 65 % av de som 

gick på lunchrestaurang någon gång per år ansåg att de var mycket eller väldigt mycket 

hälsomedvetna. 

Av de respondenter som gick på middagsrestaurang (bilaga 3, tabell 51-55) mer än fem gånger per 

vecka svarade samtliga att de alltid skulle välja att handla mat från en restaurang ifall den var 

ekologisk och hälften av dessa lagade mat hemma upp till en gång per vecka och hälften gjorde det 

fyra till fem gånger per vecka. Hälften av de tillfrågade som gick på middagsrestaurang mer än fem 

gånger per vecka ansåg sig vara väldigt mycket hälsomedvetna. Resultatet från de som gick på 

middagsrestaurang en till fyra gånger per vecka visade att 12 % av dessa skulle välja att alltid gå till 

en ekologisk restaurang, varav två tredjedelar lagade mat hemma fyra till fem gånger per vecka och 

en tredjedel lagade mat hemma ingen till en gång per vecka. 8 % skulle oftast handla mat från en 

restaurang om den var ekologisk och av dessa lagade samtliga mat hemma fyra till fem gånger per 

vecka. 64 % av de som gick på middagsrestaurang en till fyra gånger per vecka ansåg att de var 

mycket eller väldigt mycket hälsomedvetna. Resultatet visade att av de respondenter som gick på 

middagsrestaurang en till tre gånger per månad skulle 3 % välja att alltid gå till en restaurang om den 

var ekologisk och i denna grupp lagade samtliga mat i hemmet fyra till fem gånger per vecka. 14 % 

skulle oftast välja att göra det och av dessa lagade tre fjärdedelar mat hemma mer än sex gånger per 

vecka och en fjärdel gjorde det fyra till fem gånger per vecka. 66 % av respondenterna som gick på 

middagsrestaurang en till tre gånger per månad ansåg sig vara mycket eller väldigt mycket 

hälsomedvetna. Av de tillfrågade som gick på middagsrestaurang någon gång per år skulle 2 % välja 

att alltid gå till en restaurang om den var ekologisk och av dessa lagade samtliga mat i hemmet mer 

än sex gånger per vecka. 9 % skulle oftast välja att göra det och av dessa lagade två femtedelar mat i 

hemmet fyra till fem per vecka och tre femtedelar ingen till tre gånger per vecka.  

Vi var intresserade av att veta om respondenterna såg sig själva som miljömedvetna varför de själva 

fick besvara frågan om detta (bilaga 2, tabell 26). Svaret visade på att hälften av de tillfrågade ansåg 

sig vara mycket eller väldigt mycket miljömedvetna. Lite miljömedvetna svarade en tredjedel att de 

ansåg sig vara. Ingen i studien ansåg att de inte alls var miljömedvetna.  

För att ta reda på om konsumenterna som handlade ekologiska matprodukter och var miljömedvetna 

påverkades av priset har frågor ställts där respondenterna har fått svara på om de handlade 

ekologiska produkter, om de var miljömedvetna och om priset hade en inverkan på deras inköp av 

ekologiska produkter (bilaga 3, tabell 56). Resultatet visade att 83 % alltid, ofta eller ibland handlade 
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ekologiska produkter, av dessa ansåg 77 % att de var lite, mycket eller väldigt mycket miljömedvetna 

och av dessa 77 % svarade 16 % procent att priset alltid hade en inverkan på deras inköp av 

ekologiska matprodukter. 30 % av dessa 77 % svarade att priset oftast hade en inverkan, 24 % att 

priset sällan hade en inverkan och 8 % svarade att priset aldrig hade en inverkan på deras inköp av 

ekologiska matvaror. 

4.3.2 ÅLDER OCH LIVSCYKEL 

För att se om det fanns något samband mellan män och kvinnors ålder, hur de bodde och om de 

handlade ekologiska matprodukter ställdes frågor om deras kön, ålder, hur deras boendeförhållande 

såg ut samt om de handlade ekologiska matprodukter. Resultatet visade på att av männen (bilaga 3, 

tabell 57) var det 70 % som ibland, oftast eller alltid handlade ekologiska matprodukter. Av männen 

som handlade ekologiskt var 30 % mellan 18 och 22 år och dessa var jämt fördelande över 

singelhushåll, sambohushåll och familjehushåll. I åldersgruppen 23 till 26 år bland männen var det 28 

% som handlade ekologiskt varav 92 % kom från singelhushåll och 8 % bodde i sambohushåll. 

Männen som handlade ekologiskt mellan 27 och 30 år utgjorde endast 2 % av de män som handlade 

ekologiskt och dessa 2 % bodde i singelhushåll. Åldersgruppen 31 till 35 år utgjorde 23 % av de män 

som handlade ekologiska matprodukter. Av dessa var 30 % från singelhushåll och tre femtedelar från 

familjehushåll. Männen som handlade ekologiskt och hörde till åldersgruppen 36 till 40 år utgjorde 5 

% av de totala männen som handlade ekologiskt. I denna grupp var samtliga familjehushåll. 

Resterande åldersgrupper där männen var från 41 år och uppåt utgjorde 12 % av de sammanlagda 

männen som handlade ekologiska produkter där 60 % av dessa 12 % bodde i singelhushåll, en 

femtedel i sambohushåll och en femtedel i familjehushåll. 

När det kom till kvinnorna (bilaga 3, tabell 58) var det 74 % som ibland, oftast eller alltid brukade 

handla ekologiska matprodukter. Av dessa var 11 % mellan 18 och 22 år och av dessa levde 29 % i 

singelhushåll, 57 % i sambohushåll och 14 % i familjehushåll. Kvinnorna mellan 23 och 26 år utgjorde 

en fjärdedel av de kvinnor som handlade ekologiska produkter och av dessa levde drygt hälften i 

singelhushåll, en tredjedel i sambohushåll och ungefär en sjättedel i familjehushåll. 16 % av 

kvinnorna som handlade ekologiskt utgjordes av kvinnor i åldern 27 till 30 år och av dessa levde en 

femtedel i singelhushåll, 30 % i sambohushåll och hälften i familjehushåll. Av det antal kvinnor som 

handlade ekologiskt utgjordes 3 % av kvinnor i åldern 31 till 35 år och dessa var jämt fördelade över 

sambohushåll och familjehushåll. Kvinnorna mellan 36 och 40 år genomförde 8 % av kvinnornas 

totala köp av ekologiska matprodukter och av dessa var en femtedel från singelhushåll och fyra 

femtedelar från familjehushåll. Åldersgruppen på kvinnor mellan 41 och 50 år genomförde 15 % av 

kvinnornas totala köp av ekologiska produkter och av dessa levde 11 % i singelhushåll och 89 % i 

familjehushåll. 8 % av de totala kvinnornas köp av ekologiska matprodukter genomfördes av kvinnor 

ur åldersgruppen 51 till 60 år, där 40 % levde i singelhushåll, 40 % i sambohushåll och 10 % i 

familjehushåll. Kvinnorna som var 61 år och uppåt genomförde 13 % av totala kvinnornas köp av 

ekologiska produkter och här levde 63 % i singelhushåll, 13 % i sambohushåll och 25 % i 

familjehushåll.  

Vi ville se om högutbildade var mer miljömedvetna och om de i så fall handlade mer ekologiskt än 

lägre utbildade konsumenter (bilaga 3, tabell 59, 60 & 61). Det visade sig att av de konsumenter som 
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hade en grundskoleutbildning som högsta utbildning ansåg 75 % att de var mycket miljömedvetna 

och 17 % av dessa handlade ekologiskt ofta. Bland de respondenter som hade gymnasieutbildning 

som högsta utbildning ansåg 53 % att de var mycket eller väldigt mycket miljömedvetna och av dessa 

brukade 4 % handla ekologiskt ofta eller alltid. Utav de tillfrågade som hade en universitetsutbildning 

som högsta utbildning svarade 45 % att de ansåg sig vara mycket eller väldigt mycket miljömedvetna 

och av dessa handlade 35 % ekologiska matvaror ofta eller alltid. 

4.3.3 EKONOMISK SITUATION 

Eftersom vi ville ha en bild av huruvida konsumenternas ekonomiska situation påverkade hur de 

väljer att handla ekologiska matprodukter frågade vi om de själva ansåg att den gjorde det (bilaga 2, 

tabell 27). Svaret från enkäterna gav att 18 % av respondenterna ansåg att deras ekonomiska 

situation påverkade väldigt mycket huruvida de handlar ekologiskt, 29 % menade att den påverkade 

mycket, 14 % svarade att den påverkade lite och 22 % ansåg att den inte hade någon betydelse. 

Vi har undersökt hur ofta de som hade en inkomst handlade ekologisk mat (bilaga 3, tabell 62). Av de 

som tjänade upp till 10 000 kronor per månad var det 23 % som handlade ekologiska matprodukter 

ofta, 42 % som gjorde det sällan och 13 % som aldrig handlade ekologiska matvaror. Inom 

inkomstgruppen 11 000 till 15 000 kronor var det 74 % som sällan handlade ekologiskt och 21 % som 

ofta handlade ekologiskt. Resterande 5 % handlade aldrig ekologiska matvaror.  Av konsumenter som 

hade en inkomst mellan 16 000 och 20 000 kronor var det 36 % som sällan handlade ekologiskt och 

21 % som ofta handlade det. Av de som tjänade mellan 21 000 och 25 000 kronor handlade 30 % ofta 

ekologisk mat, 30 % handlade det sällan och 30 % handlade aldrig ekologiska matprodukter. Utifrån 

de konsumenter som hade en inkomst mellan 26 000 och 30 000 kronor var det 24 % som ofta 

handlade ekologisk mat, 53 % som sällan handlade ekologiskt och 6 % som aldrig handlade 

ekologiska matprodukter. Av de konsumenter som hade en inkomst på 31 000 kronor och uppåt var 

det 48 % som sällan handlade ekologisk mat, 26 % som ofta handlade ekologisk mat och 13 % som 

alltid handlade ekologisk mat. 

Vi har även undersökt hur ofta de som hade en familjeinkomst handlade ekologisk mat (bilaga 3, 

tabell 63). Bland de som hade en sammanlagd inkomst på upp till 14 000 handlade 36 % sällan 

ekologisk mat, 9 % handlade aldrig ekologisk mat och 36 % handlade ofta ekologisk mat. Inom 

inkomstgruppen 15 000 till 20 000 kronor var det 89 % som sällan handlade ekologisk mat och 11 % 

som ofta handlade ekologisk mat. Av de som hade en inkomst mellan 21 000 och 30 000 kronor var 

det 33 % som sällan handlade ekologiskt och 17 % som ofta handlade ekologisk mat. Utifrån 

respondenterna i inkomstgruppen 31 000 till 40 000 kronor var det 20 % som aldrig handlade 

ekologiskt, 33 % som sällan handlade ekologiskt och 13 % som ofta handlade ekologisk mat. Av de 

som tjänade mellan 41 000 och 50 000 kronor i månaden var det 53 % som sällan handlade 

ekologiskt och 27 % som ofta handlade ekologisk mat. Inom inkomstgruppen 51 000 till 60 000 

kronor var det 8 % som aldrig handlade ekologiskt, 33 % som sällan handlade ekologisk mat och 33 % 

som ofta gjorde det. Av de som hade en sammanlagd inkomst från 61 000 kronor och uppåt var det 

25 % som sällan handlade ekologisk mat, 44 % som ofta handlade ekologisk mat och 19 % som alltid 

handlade ekologisk mat. 
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4.4 DE PSYKOLOGISKA FAKTORERNAS PÅVERKAN PÅ KONSUMENTERNAS 

EKOLOGISKA KÖPBETEENDE 

4.4.1 ATTITYD OCH UPPFATTNING 

Vi var intresserade av att veta om respondenterna såg sig själva som hälso- och/eller miljömedvetna 

varför de fick besvara frågan om hur hälso- och miljömedvetna de själva ansåg sig vara (bilaga 3, 

tabell 64). Svaret visade på att 16 % av samtliga respondenter ansåg sig vara väldigt mycket 

hälsomedvetna och av dessa 16 % ansåg 22 % att de även var väldigt mycket medvetna om miljön. 61 

% av de 16 % som var väldigt mycket hälsomedvetna ansåg sig vara mycket miljömedvetna och 13 % 

av dem ansåg att de endast var lite miljömedvetna. 50 % av de tillfrågade respondenterna ansåg att 

de var mycket hälsomedvetna och av dessa ansåg 42 % att de var väldigt mycket medvetna om 

miljön, 47 % av dem ansåg sig vara mycket medvetna om miljön och 28 % ansåg att de var lite 

medvetna om miljön. Det var 24 % av respondenterna som ansåg att de endast var lite 

hälsomedvetna och av dessa ansåg 21 % att de var mycket miljömedvetna och 65 % av dem ansåg att 

de var lite medvetna om miljön.   

För att besvara varför konsumenten valde att handla ekologiska matprodukter fick respondenterna 

besvara frågan om hur ofta de handlade ekologiska matprodukter och vad detta berodde på (bilaga 

3, tabell 65). 26 % av de tillfrågade svarade att de alltid eller oftast handlade ekologiska 

matprodukter och av dessa gjorde 32 % detta på grund av smaken och 49 % gjorde det på grund av 

tillgängligheten. Det var 9 % av respondenterna som aldrig handlade ekologiska matprodukter och av 

dessa menade 62 % att det berodde på priset, 31 % menade att det berodde på att de inte var 

intresserade och endast en person som inte handlade ekologiskt eftersom denna tyckte att det var 

dålig tillgänglighet på ekologiska matprodukter. 

För att se om det fanns något samband mellan konsumentens ålder och kön och om de handlade 

ekologiska matvaror samt om de ansåg att ekologisk mat förbättrade hälsan ställdes frågor om detta. 

Resultatet från respondenterna visade på att det bland männen (bilaga 3, tabell 66-73) i 

åldersgruppen 18 till 22 år var 68 % som alltid, ofta eller ibland handlade ekologiskt, varav 77 % 

ansåg att ekologisk mat förbättrade hälsan mycket eller väldigt mycket. I åldersgruppen 23 till 26 år 

var det samtliga som alltid, ofta eller ibland handlade ekologiskt och 92 % av dessa ansåg att det 

förbättrade hälsan mycket eller väldigt mycket. I åldersgruppen 27 till 30 år var det en tredjedel som 

sällan handlade ekologiskt och ansåg att det förbättrade hälsan. I åldersgruppen 31 till 35 år var det 

91 % som handlade ekologiskt alltid, ofta eller ibland och 90 % av dessa ansåg att det förbättrade 

hälsan mycket eller väldigt mycket. I åldersgruppen 36 till 40 år var det två tredjedelar som handlade 

ekologiskt ofta eller ibland och samtliga av dessa ansåg att det förbättrade hälsan mycket. I 

åldersgruppen 41 till 50 år var det en femtedel som handlade ekologiskt ofta och samtliga av dessa 

ansåg att det förbättrade hälsan. I åldersgruppen 51 till 60 år var det två tredjedelar som handlade 

ekologiskt ofta och alla dessa ansåg att det förbättrade hälsan mycket. I åldersgruppen 61 till 70 år 

var det hälften som handlade ekologiskt sällan och hälften av dessa ansåg att ekologisk mat 

förbättrade hälsan lite.  
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Bland de kvinnliga respondenterna (bilaga 3, tabell 74-81) blev resultatet att i åldersgruppen 18 till 

22 år var det 54 % som alltid, ofta eller ibland handlade ekologiskt och 43 % av dessa ansåg att 

ekologisk mat förbättrade hälsan mycket eller väldigt mycket, i åldersgruppen 23 till 26 år var det 79 

% som handlade ekologiskt och tre femtedelar av dessa ansåg att det förbättrade hälsan mycket eller 

väldigt mycket. I åldersgruppen 27 till 30 år var det 77 % som handlade ekologiskt och 60 % av dessa 

ansåg att det förbättrade hälsan mycket eller väldigt mycket. I åldersgruppen 31 till 35 år var det 

hälften som handlade ekologiskt ofta eller ibland och hälften av dessa ansåg att det förbättrade 

hälsan mycket. I åldersgruppen 36 till 40 år var det 83 % som handlade ekologiskt och 80 % av dessa 

ansåg att det förbättrade hälsan mycket eller väldigt mycket. I åldersgruppen 41 till 50 år var det nio 

av tio som handlade ekologiskt och 89 % av dessa ansåg att det förbättrade hälsan mycket eller 

väldigt mycket. I åldersgruppen 51 till 60 år var det 56 % som handlade ekologiskt och 60 % av dessa 

ansåg att det förbättrade hälsan mycket eller väldigt mycket. Slutligen i åldersgruppen från 61 år och 

uppåt handlade samtliga ofta eller ibland ekologiskt och 75 % av dessa ansåg att hälsan förbättrades 

mycket eller väldigt mycket av ekologisk mat.  

Hur medier påverkade konsumentens köp av ekologiska matprodukter var en fråga som vi ville ha 

svar på, varför respondenterna fick besvara frågan om vilka som hade en inverkan på deras inköp av 

ekologiska produkter (bilaga 2, tabell 21). Resultatet från denna fråga visade på att 18 % ansåg att 

tidningar hade en inverkan på deras inköp av ekologiska varor och 28 % ansåg att debattörer om 

ekologiska varor hade det. 

4.4.2 MOTIVATION 

För att se om konsumenterna ansåg att lokalproducerat var att föredra framför ekologiskt 

producerat fick respondenterna besvara denna fråga (bilaga 2, tabell 30). Utfallet visade på att två 

tredjedelar ansåg att lokalproducerade produkter var att mycket eller väldigt mycket föredra framför 

ekologiska produkter. 8 % svarade att de föredrog lokalproducerat framför ekologiskt till viss del och 

en av tjugo ansåg inte att lokalproducerat var att föredra framför ekologiskt producerade produkter. 

Vi ville även se om konsumenterna ansåg att ekologiska matprodukter smakade bättre än icke 

ekologiska matprodukter varav den frågan ställdes till respondenterna (bilaga 2, tabell 31). Av de 

tillfrågade ansåg 11 % att ekologiska matprodukter smakade väldigt mycket bättre än icke ekologiska 

matprodukter, 15 % ansåg att det smakade mycket bättre, 6 % ansåg att det smakade lite bättre och 

8 % svarade att de inte alls ansåg att ekologiska matprodukter smakade bättre än icke ekologisk mat. 

Det var även av intresse för studien att se huruvida unga i åldern 18-30 samt äldre i åldern 41-70 

ansåg att ekologiskt producerad mat hade en positiv inverkan på miljön samt om den hjälpte till att 

förbättra hälsan (bilaga 3, tabell 83 & 84). Av de unga respondenterna var det 63 % som ansåg att 

den ekologiska maten hade en mycket positiv inverkan på miljön och 36 % ansåg att den ekologiska 

maten förbättrade hälsan mycket eller väldigt mycket. 29 % av de unga tyckte att den ekologiskt 

producerade maten både förbättrade hälsan samt att den hade en positiv inverkan på miljön. Bland 

de äldre respondenterna ansåg 71 % att ekologisk mat förbättrade miljön mycket eller väldigt mycket 

och 45 % att den förbättrade hälsan mycket eller väldigt mycket. 42 % av de äldre ansåg att den 

ekologiskt producerade maten både förbättrade hälsan samt att den hade en positiv inverkan på 

miljön.  
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5 ANALYS 

Nedan följer en analys där vår empiri jämförs med redan existerande teorier. Detta för att se vilka 

skillnader och likheter som finns. 

5.1 DE KULTURELLA FAKTORERNAS PÅVERKAN PÅ KONSUMENTERNAS 

EKOLOGISKA KÖPBETEENDE 

5.1.1 KULTUR 

Gupta och Luna (2001) och Biel m.fl. (1999) menar att rutiner är viktiga att ta hänsyn till när 

konsumentens köpbeteende studeras. Författarna konstaterar att det ofta är svårt att bryta 

matköpsrutiner av icke ekologiska matvaror och även om konsumenten är medveten om att 

ekologiska matvaror är miljövänliga räcker detta oftast inte för att konsumenten ska förändra sina 

rutiner. Vår studie visar på att ungefär en fjärdedel av både männen och kvinnorna anser att deras 

rutiner påverkar köpet. Detta visar på att det inte finns några tydbara skillnader i hur rutiner påverkar 

handlandet mellan män och kvinnor. 

Enligt Gupta och Luna (2001) väljer konsumenter ofta att konsumera produkter från samma märke 

eftersom dessa har ett speciellt värde för individen. Utifrån resultatet av vår studie går det att utläsa 

att ungefär en tredjedel av kvinnorna och ungefär en sjättedel av männen handlar ekologisk mat av 

samma märke. En femtedel av kvinnorna och en fjärdel av männen handlar sällan ekologiska 

produkter från samma märke. Kvinnorna i studien anser även att det känns tryggare att handla 

ekologiska matprodukter än icke ekologiska. Detta kan därför tyda på att kvinnor är mer vanemässiga 

än män när det kommer till vilket varumärke de väljer att handla för att märket i sig kan inge en 

trygghetskänsla eftersom de vet var maten kommer ifrån och att den på så sätt känns bättre för 

konsumenten. 

5.1.2 SUBKULTUR OCH SOCIAL KLASS 

Antonides och van Raaij (1998, s. 39) säger att subkulturer består av olika minoritetsgrupper som 

ofta är formade efter individers levnadssätt där normer och värderingar är lika hos de olika 

individerna. Inom en subkultur återfinns ofta uppdelningar utifrån social klass där det är stora 

skillnader i köpbeteende. Kwok m.fl. (2001) konstaterar att konsumenter i högre sociala klasser bryr 

sig mer om sin hälsa än vad konsumenter i lägre sociala klasser gör. Vår studie visar på att det är 

nästan två tredjedelar av både låginkomstkvinnorna och höginkomstkvinnorna som själva anser att 

de är mycket hälsomedvetna. När det kommer till männen anser ungefär fyra femtedelar av både 

låginkomsttagarna och höginkomsttagarna att de är mycket hälsomedvetna. I kontrast till Antonides 

och van Raaij (1998) och Kwok m.fl. (2001) teorier visar vår studie på att inga skillnader mellan 

låginkomstkonsumenter och höginkomstkonsumenter finns när det gäller deras hälsomedvetenhet. 
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Enligt De Mooij (2004, s.24) används en värdering som preferens i konsumentens köpbeteende. Vår 

studie visar att bland låginkomsttagarna är det ungefär hälften av både männen och kvinnorna som 

föredrar lokalproducerat framför ekologiskt producerad mat. Bland både medelinkomsttagarna och 

höginkomsttagarna är det ungefär fyra femtedelar av båda könen som föredrar lokalproducerat 

framför ekologiskt producerad mat. Detta kan enligt oss tolkas som att en konsument med högre 

inkomst värderar lokalproducerat högre än en konsument med lägre inkomst.  

5.2 DE SOCIALA FAKTORERNAS PÅVERKAN PÅ KONSUMENTERNAS EKOLOGISKA 

KÖPBETEENDE   

5.2.1 REFERENSGRUPPER 

Haanpää (2007) tar i sin studie upp att det finns olika grupper i samhället som tillsammans är mer 

medvetna om miljön och att dessa grupper har en inverkan på det ekologiska köpbeteendet. I vår 

studie kommer vi fram till att de åldersgrupper som handlar mest ekologiskt samt är mest 

miljömedveten är gruppen i åldern 36 till 40 år samt den åldersgrupp som är mellan 51 och 60 år. 

Detta anser vi kan bero på att de tillsammans är bekymrade över miljöns utveckling. 

I teorin enligt Solomon (2002, s. 303) och De Mooij (2004, s. 173) kan en individ identifiera sig med 

sina olika referensgrupper. Dessa grupper kan bestå av exempelvis familj, vänner och arbetskamrater 

och dessa påverkar konsumentens köpbeteende. Vår studie gav resultatet att endast en sjundedel av 

de tillfrågade anser att deras inköp av ekologiska varor påverkas av de personer som de handlar med. 

Närmare hälften av de konsumenter som anser att de påverkas av andra påverkas två femtedelar av 

sina familjer, en tredjedel av sina vänner och en femtedel av sina arbetskamrater. Endast en tiondel 

anser att de handlar ekologiskt för att andra gör det. Enligt oss visar detta på att det är få som 

påverkas av utomstående vid köp av ekologiska produkter men att de som påverkas i första hand blir 

det av familjen. 

Kwok m.fl. (2001) nämner två olika typer av grupper, in-groups och out-groups. Konsumenten har i 

sin in-group ofta samlat familjen och nära vänner och utifrån denna grupp formar konsumenten sitt 

köpbeteende gällande ekologiska produkter. I sin out-group har personen samlat de som står en bit 

längre bort i dess närhet men som ändå influerar individen i fråga. Denna grupp består ofta av 

arbetskollegor och aktivitetskamrater. Konsumenten kan enligt författarna ofta ha skilda 

köpbeteenden i de olika grupperna. Resultatet från vår studie visar att bland de studerande som 

handlar ekologiskt är det tre femtedelar som påverkas av sina vänner, en tredjedel som påverkas av 

sin familj och en av tio som påverkas av sina studiekamrater när de handlar ekologiska matprodukter. 

Av de arbetande som handlar ekologiskt är det drygt hälften som påverkas av sin familj, en tredjedel 

av sina vänner och en sjättedel av sina arbetskamrater. Bland pensionärerna är det hälften som 

påverkas av sin familj och hälften som påverkas av sina vänner. Detta tyder på att familj och vänner 

är den referensgrupp som påverkar konsumenten mest när det gäller att handla ekologisk mat. De i 

den yttre omgivningen till konsumenten har inte lika stor påverkningsfaktor. 
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5.2.2 FAMILJ 

Kvinnor står enligt Kotler och Armstrong (2008, s. 138) för största delen av matvaruinköpen i ett 

familjehushåll och enligt Makatounis (2002) studie påvisas det att kvinnorna som gör inköpen oftast 

väljer ekologiska produkter. Av de tillfrågade kvinnorna som tillhör familjehushåll i vår studie och 

handlar ekologiskt är det sju av tio som utför de flesta av matvaruinköpen i hushållet. Av männen 

som handlar ekologiska produkter och lever i ett familjehushåll är det ungefär två femtedelar som 

oftast utför matinköpen. Detta tyder på att av de som handlar ekologiskt i familjehushåll anser 

kvinnorna att de utför de flesta inköpen men männen är också aktiva när det handlar om att inhandla 

familjens matvaror.  

Antonides och van Raaij (1998, s. 316) menar att familjens sociala klass har betydelse för huruvida 

mannen eller kvinnan i ett familjehushåll fattar besluten om matinköpen. Författarna menar att 

medelklassen fattar fler gemensamma beslut gällande matinköpen än vad överklassen gör. Enligt vår 

studie är det en åttondel av kvinnorna och en sextondel av männen som har en medelhög inkomst 

som fattar besluten om att handla ekologiska matvaror till deras familjehushåll. Bland kvinnorna och 

männen med hög inkomst är det en åttondel av vardera som tar besluten om att handla ekologiskt 

till deras familjehushåll. Vi tog även in en till parameter och den är de med en låg inkomst där vår 

studie visar på att en tiondel av kvinnorna fattar besluten om att handla ekologiskt till deras 

familjehushåll. Utifrån dessa resultat anser vi att kvinnor och män oberoende av inkomstklass fattar 

lika mycket beslut om huruvida familjen handlar ekologiska matprodukter.   

5.3 DE PERSONLIGA FAKTORERNAS PÅVERKAN PÅ KONSUMENTERNAS 

EKOLOGISKA KÖPBETEENDE 

5.3.1 LIVSSTIL 

Kunskap om närings- och hälsolära växer men i samband med det stressiga samhället är det många 

som äter ute enligt Calverley och Wier (2002) och eftersom det finns en begränsad tillgänglighet av 

färdiglagad ekologisk mat medför detta att individerna konsumerar mindre ekologiska matprodukter. 

Över hälften av respondenterna i vår studie äter på lunchrestaurang mer än en gång per vecka och 

en fjärdedel av dessa skulle föredra en ekologisk restaurang. Tre fjärdedelar av de som går mer än en 

gång per vecka anser sig vara hälsomedvetna. Av de som äter på lunchrestaurang mer än en gång per 

vecka lagar 4 % mat i hemmet endast ingen till en gång per vecka. En femtedel äter på 

middagsrestaurang mer än en gång per vecka och av dessa skulle en fjärdedel välja en ekologisk 

restaurang i första hand. 63 % av de som går mer än en gång per vecka anser sig vara hälsomedvetna. 

Av de som äter på middagsrestaurang mer än en gång per vecka är det 7 % som endast lagar mat i 

hemmet upp till en gång per vecka. Enligt vår studie kan det ses att en stor andel av respondenterna 

äter ute flera gånger per vecka. Bland de respondenter som äter på middagsrestaurang och/eller 

lunchrestaurang mer än en gång per vecka skulle en fjärdedel välja en ekologisk restaurang i första 

hand. Större delen av respondenterna i dessa grupper anser sig vara hälsomedvetna och utifrån 

detta tror vi att det skulle vara fler som åt ekologiskt om restaurangerna skulle erbjuda detta. 
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Enligt Grankvist (2002, s. 27) värderar konsumenterna de positiva effekterna som ekologiska 

matvaror har på miljön högre än det högre priset de får betala för dessa varor. Johansson (2006) 

menar att konsumenter handlar ekologiskt för att det är rätt i tiden att bry sig om miljön. Enligt 

enkätundersökningen vi genomförde är det tre femtedelar av samtliga respondenter som handlar 

ekologiskt och är lite, mycket eller väldigt mycket miljömedvetna. Hälften av dessa anser att priset 

har en påverkan när de väljer ekologiska produkter och 43 % av dem anser att priset sällan eller 

aldrig har någon påverkan. Detta visar på att många väljer att värna om miljön även om de anser att 

priserna på ekologiska varor är för höga.   

5.3.2 ÅLDER OCH LIVSCYKEL 

Unga personer i sambohushåll konsumerar enligt Jobber (2004, s. 85) mer dyra varor än vad personer 

i familjehushåll gör. ACNielsen (2007) menar att det är äldre kvinnor som utgör det största segmentet 

när det kommer till att handla ekologiskt. Enligt Arvola m.fl. (2001) har kvinnor en positivare 

inställning till ekologiska produkter, varför de också handlar mer ekologiskt än vad männen gör. 

Resultatet från vår studie visar att de konsumentgrupper som handlar mest ekologiskt av samtliga 

grupper är männen i åldern 18 till 22 år, oberoende av vilket boendeförhållande de lever i och 

åldersgruppen 23 till 26 år, där två tredjedelar är singlar och en tredjedel lever i samboförhållanden. I 

åldersgruppen 27 till 30 år är det kvinnorna i familjehushåll som står för den största ekologiska 

konsumtionen medan det i åldersgruppen 31 till 35 år är männen i familjehushåll som står för den 

största ekologiska konsumtionen. I åldersgruppen från 36 år och uppåt kan ingen märkbar skillnad 

mellan kön och boende ses vid deras ekologiska inköp. Detta anser vi visar på att det överlag är 

männen som står för största delen av den ekologiska konsumtionen. När det gäller 

boendeförhållandet kan ingen märkbar skillnad ses i den ekologiska konsumtionen bland de yngre 

åldersgrupperna utan denna uppmärksammas först i åldern 27 år och uppåt där familjehushållen 

dominerar. Detta anser vi att beror på att konsumenterna har bytt stadium i sin livscykel och att 

många i den åldern börjar bilda familj. 

Enligt Arvola m.fl. (2001) konsumerar en person med högre utbildning mer ekologiska produkter än 

vad en person med lägre utbildning gör för att dessa har en högre miljömedvetenhet. Vår studie visar 

att tre fjärdedelar av de med grundutbildning anser sig vara mycket eller väldigt mycket 

miljömedvetna, 53 % av de med gymnasieutbildning anser att de är det och 45 % av de med 

universitetsutbildning anser att de är det. I dessa tre grupper är det 17 % av de miljömedvetna med 

grundutbildning som handlar ekologiskt, 4 % av de med gymnasieutbildning och 35 % av de med 

universitetsutbildning. Detta tyder på att de med grundutbildning anser sig vara mer miljömedvetna 

än de med gymnasie- eller universitetsutbildning och av alla de som anser sig vara miljömedvetna 

bland respondenterna är det universitetsstuderande som handlar mest ekologiskt.  

5.3.3 EKONOMISK SITUATION 

Konsumenter som har mer pengar att röra sig med är också större konsumenter av ekologisk mat 

enligt Haanpää (2007). Botonaki m.fl. (2006) menar att konsumenter anser att priset på ekologisk 

mat behöver reduceras om fler konsumenter ska välja ekologiskt. Bland respondenterna visar vår 
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studie att de med en inkomst på 21 000 till 25 000 kronor per månad samt de med en inkomst på 

över 31 000 kronor per månad representerar den grupp som handlar mest ekologiskt. De grupper 

som handlar minst ekologiskt är de med en inkomst på 11 000 till 20 000 kronor per månad.  Bland 

de familjehushåll som har en sammanlagd inkomst på upp till 14 000 kronor per månad är det 36 % 

som handlar ekologiskt ofta, bland de som tjänar 15 000 till 50 000 kronor per månad är det 21 % 

som gör det, bland de som tjänar 51 000 till 60 000 kronor per månad är det en fjärdedel som gör det 

och bland de som tjänar 61 000 kronor per månad eller mer är det 63 % som handlar ekologiskt. Vi 

anser utifrån detta att låg- eller höginkomst inte har någon större påverkan på det ekologiska 

handlandet för individer eftersom de som handlar mest kommer från olika inkomstklasser även om 

höginkomsttagarna handlar lite mer. Vi kan också se att låginkomsttagarna tillsammans med 

höginkomsttagarna i familjehushåll står för den största delen av ekologiskt handlande, där 

höginkomsttagarna handlar mest. Detta anser vi bero på att huruvida konsumenten väljer att handla 

ekologisk mat ej är beroende av priset eftersom både låg- och höginkomsttagare väljer att handla 

ekologisk mat. 

Även Arvola m.fl. (2001) konstaterar att om priset på ekologisk mat skulle bli likvärdigt med priset på 

icke ekologisk mat skulle fler välja att handla ekologiskt. Resultatet från vår studie visar att ungefär 

hälften av respondenterna anser att deras ekonomiska situation påverkar deras köp av ekologiska 

produkter medan 36 % anser att den ekonomiska situationen inte har stor betydelse eller ingen 

betydelse alls. Detta resultat anser vi därför att säger emot förgående stycke där vi tar upp att 

respondenterna handlar ekologiskt oberoende av priset. Vi tror att detta kan bero på att 

konsumenterna finner att priset på ekologiska produkter är för höga men i slutändan köper de ändå 

dessa. 

5.4 DE PSYKOLOGISKA FAKTORERNAS PÅVERKAN PÅ KONSUMENTERNAS 

EKOLOGISKA KÖPBETEENDE 

5.4.1 ATTITYD OCH UPPFATTNING 

Foster och Padel (2005) säger att de två vanligaste attityderna till ekologiska produkter är att de har 

en positiv inverkan på miljön samt en positiv inverkan på hälsan. Utifrån vår studie visas att 39 % av 

de tillfrågade anser sig vara mycket eller väldigt mycket medvetna om både hälsa och miljö. Vi anser 

att detta kan tyda på att konsumenterna har en positiv inställning till ekologiska produkter. Vilket 

även i en annan del av studien påvisas eftersom två tredjedelar av respondenterna ansåg att de 

ekologiska matprodukterna hade mycket eller väldigt mycket positiv inverkan på miljön och två 

femtedelar att de förbättrade hälsan mycket eller väldigt mycket. 

Enligt Biel m.fl. (1999, s. 129) tar konsumenten oftast bara hänsyn till sina preferenser gällande smak, 

utseende och pris när det kommer till dennes inköp av mat. Författarna menar även att 

konsumenten bryr sig om miljön men avstår från att ta in en ytterligare beslutsfaktor på grund av 

tidsbrist i handlandet. Från resultaten av vår studie kan ses att nästan hälften av de konsumenter 

som ofta eller alltid handlar ekologisk mat gör detta eftersom det är lättillgängligt och en tredjedel 

handlar ekologiska matprodukter för att de anser att de smakar bättre. Tre femtedelar av 
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respondenterna som inte handlar ekologisk mat anser att det beror på att priset är för högt. Detta 

visar på att konsumenten har fler beslutsfaktorer som påverkar den ekologiska konsumtionen. 

Enligt Grankvist (2002, s. 6) studie har ålder och kön betydelse för konsumentens attityd till 

ekologiska råvaror och författaren konstaterar att konsumenter anser att ekologiska produkter är 

hälsosammare än icke ekologiska produkter. Vårt resultat visar på att bland männen är det 

åldersgrupperna 23 till 26 år samt 31 till 35 år som handlar mest ekologiskt. I dessa två åldersgrupper 

handlar nio av tio någon gång ekologiskt. Respondenterna som till störst del anser att ekologisk mat 

förbättrar hälsan något eller mycket är de som är 36 till 60 år där samtliga utom en anser att det 

förbättrar hälsan lite, mycket eller väldigt mycket. Bland kvinnorna är det respondenterna i 

åldersgruppen 61 år och uppåt som handlar mest ekologiskt eftersom samtliga i denna åldersgrupp 

alltid, ofta eller ibland gör det. Den grupp som handlar näst mest är de i åldern 41 till 50 år, där nio av 

tio alltid, ofta eller ibland handlar ekologiskt. Grupperna bland kvinnorna som till störst del anser att 

ekologisk mat förbättrar hälsan är de grupper där kvinnorna är i åldern 36 till 50 år samt 61 år och 

uppåt. Utifrån detta kan vi se att bland både kvinnor och män är det de i åldersgrupperna 36 år och 

uppåt som har den positivaste attityden till idén att ekologisk mat skulle förbättra hälsan. Det är dock 

inte de som handlar mest ekologiskt. Detta anser vi kan bero på att de åldersgrupper som handlar 

mest har andra faktorer som påverkar deras köpbeteende mer än enbart attityden att ekologisk mat 

förbättrar hälsan. 

Enligt Botonaki m.fl. (2006) handlar fler ekologiskt på grund av det breda medieutbud som finns 

eftersom konsumenternas uppfattning och attityd till ekologiskt blir positivare när det talas så 

mycket om det i medierna. Enligt vår studie är det ungefär en femtedel av respondenterna som anser 

att deras ekologiska matvaruinköp påverkas av tidningar och ungefär tre av tio anser att människor 

som debatterar om ekologiska produkter påverkar dem till att handla ekologiskt. Detta anser vi visar 

på att konsumenter till viss del påverkas av mediers uttalanden om ekologiska produkter. 

5.4.2 MOTIVATION 

En anledning till att många väljer att handla ekologiskt är enligt Foster och Padel (2005) att 

konsumenter kopplar samman ekologiskt med lokalproducerat och väljer ekologiskt i tron om att de 

gynnar lokala producenter. Resultatet från vår studie gav att två tredjedelar av de tillfrågade anser 

att lokalproducerade produkter är att föredra framför ekologiska produkter och endast en av tjugo 

anser att lokalproducerat inte är att föredra. Detta visar enligt oss på att konsumenter väljer att 

handla lokalproducerat framför ekologiskt eftersom de anser att det är bättre att gynna den lokala 

marknaden. 

Naspetti m.fl. (2002) menar att motivationen till att konsumenten väljer att handla ekologisk mat till 

stor del beror på att den är välsmakande. Vår studie visar att en fjärdedel av respondenterna anser 

att ekologisk mat smakar bättre eller mycket bättre än icke ekologisk mat och att en av tjugo anser 

att den smakar lite bättre. Därför anser vi att smakfaktorn inte är den största påverkningsfaktorn, 

även om den har betydelse för om konsumenten väljer ekologiska matvaror. Unga personers största 

motiv till att handla ekologiskt är deras omtanke för miljön och äldre personers största motiv är att 

de anser att det har en positiv inverkan på deras hälsa, detta enligt Grankvist (2002, s. 6). Vår 
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undersökning visar att 63 % av konsumenterna i åldern 18 till 30 år och 71 % av konsumenterna i 

åldern 41 till 70 år anser att den ekologiska maten har mycket stor påverkan på miljön. 36 % av de 

unga och 45 % av de äldre anser att ekologisk mat förbättrar hälsan mycket eller väldigt mycket. Vi 

ser därför att både yngre och äldre till stor del anser att ekologisk mat har en positiv inverkan på 

miljön medan färre anser att det förbättrar hälsan. 
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6 SLUTDISKUSSION 

Detta kapitel kommer att ge svar på våra forskningsfrågor, ge återkoppling till syftet, visa vilket 

teoretiskt och praktiskt bidrag uppsatsen har gett, samt ge förslag till fortsatt forskning. 

6.1 SVAR PÅ FORSKNINGSFRÅGORNA 

Vilka kulturella faktorer påverkar konsumenternas köpbeteende gällande ekologiskt producerad 

mat? 

De kulturella faktorer som påverkar konsumenternas köpbeteende gällande ekologiskt producerad 

mat är rutiner om var konsumenten handlar, att ekologiska märken symboliserar en trygghet för den 

kvinnliga konsumenten och konsumenternas värderingar. Vår undersökning visar att konsumenten 

väljer att handla ekologisk mat om affärerna som konsumenten brukar gå till erbjuder ekologisk mat 

som är tydligt ekologiskt märkt. Konsumenten vill känna en trygghet med produkterna med hjälp av 

märkningen och de vill kunna handla ekologiskt utan att behöva bryta sina tidigare rutiner. 

Vilka sociala faktorer påverkar konsumenternas köpbeteende gällande ekologiskt producerad 

mat? 

Konsumenternas köpbeteende påverkas av följande sociala faktorer: familj och vänner i 

konsumentens referensgrupp samt vem i familjen som utför inköpen. Påverkningsfaktorerna visar att 

om fler i konsumentens omgivning handlar ekologiskt leder det till att konsumenten i sig väljer att 

handla mer ekologiskt producerad mat. I en familj är det kvinnan som är den ekologiska 

konsumenten som påverkar att personer i hennes omgivning handlar ekologiskt. 

Vilka personliga faktorer påverkar konsumenternas köpbeteende gällande ekologiskt producerad 

mat? 

Konsumenternas hälsomedvetenhet och miljömedvetenhet är två påverkningsfaktorer när det gäller 

att handla ekologiskt. Ålder och kön är två andra faktorer som påverkar konsumentens köp. Priset är 

ytterligare en faktor som konsumenterna anser ha betydelse för om de väljer att handla ekologiskt 

men de anser att deras hälsa och miljön är faktorer av viktigare karaktär, varför många ändå väljer 

att handla ekologiskt. När det gäller ålder och kön är det män i åldern 18 till 26 år och kvinnor i 

åldern 27 till 30 år som är de större konsumenterna av ekologiskt producerad mat.   

Vilka psykologiska faktorer påverkar konsumenternas köpbeteende gällande ekologiskt 

producerad mat? 

Konsumenternas uppfattning och attityd till ekologiska produkter påverkar om konsumenten väljer 

att handla ekologiskt och även ålder och kön är av betydelse. Två andra faktorer som påverkar är 

smak och konsumentens motivation att ekologisk mat positivt påverkar miljön. Media är en faktor 

som påverkar konsumentens uppfattning och attityd till ekologiskt producerad mat genom den 
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reklam och uppmärksamhet som den får. Den övervägande attityden bland män och kvinnor mellan 

36 och 60 år är att ekologisk mat positivt påverkar hälsan, varför många väljer att handla ekologiskt 

producerad mat. Konsumenten anser att ekologisk mat smakar bättre än icke ekologisk mat, varför 

de motiveras till att göra inköp av ekologiskt producerad mat.  

6.2 ÅTERKOPPLING TILL SYFTET 

Vi vill börja med att återanknyta till Figur 1: Köparens svarta låda på s. 3, där vi beskrev de fyra 

faktorerna och hur de hängde samman. Enligt vår studie innehåller köparens svarta låda följande 

faktorer; kulturella, sociala, personliga och psykologiska, vid köp av ekologiskt producerad mat. De 

första faktorerna är de kulturella som i det här fallet är rutiner, märken och deras trygghetskänsla 

samt värderingar som tillsammans bygger konsumentens individuella påverkansfaktorer. Dessa 

faktorer tar individen med sig till sin sociala krets som, i det ekologiska köpbeteendet, innebär 

konsumentens familj och vänner. Här blandas konsumentens egna påverkningsfaktorer med 

omgivningens, vilket leder till att individens syn på ekologiskt producerad mat kan komma att 

influeras. När individen har gått igenom de här två stadierna börjar de personliga faktorerna att 

påverkas. Här har vi sett att det som påverkar vid köp av ekologiskt producerad mat är 

konsumentens medvetenhet om sig själv och sin omgivning samt vilket kön konsumenten har och var 

i livet denne befinner sig. Utifrån detta bildas konsumentens psykologiska påverkningsfaktorer, i 

form av dennes attityd och uppfattning om ekologiskt producerad mat, och dessa motiverar 

konsumenterna till att handla ekologiskt för att det påverkar miljön positivt och för att de anser att 

det smakar bättre. Dessa fyra faktorer; kulturella, sociala, personliga och psykologiska, influerar 

tillsammans konsumentens köpbeslut av ekologiskt producerad mat och leder oss fram till syftet med 

denna uppsats som var att belysa vilka faktorer som påverkade konsumentens benägenhet att välja 

ekologiskt producerad mat. 

6.3 DET TEORETISKA OCH PRAKTISKA BIDRAGET 

Vår surveyundersökning visar på att de mer generella teorierna kring konsumentens köpbeteende 

även kan appliceras på konsumentens köpbeteende gällande ekologiska matvaror. Även forskning 

kring ekologiskt köpbeteende har bidragit till studiens resultat när den har hjälpt till att besvara en 

viss del av forskningsfrågorna. Vår forskning har tydliggjort vad inom de fyra faktorerna, kulturella, 

sociala, personliga och psykologiska, som påverkar konsumentens köpbeteende gällande ekologiskt 

producerad mat. Ett samband kan anas mellan de olika faktorerna, vilket det sedan tidigare inte 

funnits forskning kring. 

Utifrån resultatet av vår studie rekommenderar vi vår uppdragsgivare Slow Food att arbeta för att 

fler restauranger ska bli mer ekologiska eftersom det finns en efterfrågan av detta på marknaden 

bland de som ofta äter eller hämtar mat från restaurang. Vi anser att Slow Food i första hand ska 

marknadsföra sig mot män i åldern 18 - 27 år och familjer eftersom dessa i nuläget är de som i störst 

grad konsumerar ekologiska matprodukter. På så sätt kan dessa även påverka sin omgivning till att bli 

ekologiska konsumenter. 
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6.4 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Eftersom vår uppsats behandlar konsumentens köpbeteende av ekologiska matprodukter baserat på 

fyra faktorer ur ett övergripande perspektiv skulle det vara av intresse att gå djupare in på framförallt 

de kulturella faktorerna. Detta därför att vi anser att det skulle vara intressant att veta hur 

exempelvis konsumentens uppväxt påverkar dennes syn på ekologiskt producerad mat eftersom den 

faktorn formar en individ till stor del redan från födseln. Förslagsvis kan denna undersökning göras 

genom att olika fokusgrupper studeras eller genom intervjuer med ekologiska konsumenter. 
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BILAGA 2 – SVAR PÅ ENKÄTEN 

DEL 1 

TABELL 1: KÖN 

1. Är du? 

Man 61 st 43 % 

Kvinna 82 st 57% 

 

TABELL 2: ÅLDER 

2. Ålder? 

 0-17 18-22 23-26 27-30 31-35 

Män (61 st) - - 19 st 31 % 13 st 21 % 3 st 5 % 11 st 18 % 

Kvinnor  

(82 st) 

- - 13 st 16 % 19 st 23 % 13 st 16 % 4 st 5 % 

 36-40 41-50 51-60 61-70 71- 

Män 3 st 5 % 5 st 8 % 3 st 5 % 4 st 7 % - - 

Kvinnor 6 st 7 % 10 st 12 % 9 st 11 % 7 st 9 % 1 st 1 % 

 

TABELL 3: BOENDEFÖRHÅLLANDE 

3. Bor du i? 

 Singelhushåll Sambohushåll Familjehushåll 

Män (61 st) 32 st 52 % 13 st 21 % 16 st 26 % 

Kvinnor (82 st) 26 st 32 % 26 st 32 % 30 st 37 % 

 

TABELL 4: UPPVUXEN I 

4. Är du uppvuxen i? 

 Sverige Övriga Norden Övriga Europa Asien 

Män (61 st) 58 st 95 % - - - - 3 st 5 % 

Kvinnor  

(82 st) 

79 st 96 % 1 st 1 % 1 st  1 % - - 

 Afrika Sydamerika Nordamerika Australien 

Män - - - - - - - - 

Kvinnor - - 1 st 1 % - - - - 
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TABELL 5: SYSSELSÄTTNING 

5. Sysselsättning 

 Arbetssökande Studerande Arbetande Pensionär 

Män (61 st) 2 st 3 % 28 st 46 % 27 st 44 % 4 st 7 % 

Kvinnor (82 st) - - 31 st 38 % 46 st 56 % 5 st 6 % 

 

TABELL 6: MÅNADSINKOMST 

 

TABELL 7: FAMILJENS INKOMST 

 

TABELL 8: HUR MYCKET AV INKOMSTEN SOM LÄGGS PÅ MAT VARJE MÅNAD 

7. Hur mycket av månadsinkomsten som läggs på mat varje månad? 

 0-10 % 11-30 % 31-50 % 51 - % 

Män (61 st) 11 st 18 % 40 st 66 % 8 st 13 % 2 st 3 % 

Kvinnor (82 st) 22 st 27 % 52 st 63 % 8 st 10 % - - 

 

TABELL 9: UTBILDNING 

8. Utbildning? 

 Grundskola Gymnasieutbildning Högskola/Universitet Annat 

Män (61 st) 1 st 2 % 17 st 28 % 41 st 67 % 2 st 3 % 

Kvinnor  

(82 st) 

7 st 9 % 17 st 21 % 56 st 68 % 2 st 2 % 

 

6.a Månadsinkomst (tusental) 

 0- 10 11- 15 16- 20 21- 25 26- 30 31- 

Män (61 st) 28 st 46% 8 st 13% 3 st 5 % 5 st 8 % 4 st 7 % 13 st 21% 

Kvinnor  

(82 st) 

32 st 40% 11 st 13% 11 st 13% 5 st 6 % 13 st 16% 10 st 12% 

6.b Familjens sammanlagda månadsinkomst (tusental) 

 0-14 15-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61- 

Män (28st) 3 st 11% 7st 25% - - 1st 4% 5 st 18% 3 st 11% 9 st 32% 

Kvinnor  

(55 st) 

7 st 13% 2 st 4% 6 st 11% 14 st 25% 10 st 18% 9 st 16% 7 st 13% 
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DEL 2 

TABELL 10: HUR OFTA HANDLAR DU EKOLOGISKA MATPRODUKTER 

9. Hur ofta handlar du ekologiska matprodukter? 

 Alltid Oftast Vet inte Sällan Aldrig 

Män (61 st) 2 st 3 % 11 st 18 % 11 st 18% 30 st 49 % 7 st 12 % 

Kvinnor  

(82 st) 

1 st 2 % 23 st 28 % 15 st 18 % 37 st 45 % 6 st 7 % 

 

TABELL 11: VILKA FAKTORER DET BEROR PÅ 

9. forts. Vilka av nedanstående faktorer beror det på? 

 Inte intresserad Priset Smaken Tillgängligheten 

Män (61 st) 13 st 21 % 27 st 44 % 10 st 16 % 14 st 23 % 

Kvinnor (82 st) 8 st 10 % 35 st 43 % 10 st 12 % 29 st 35 % 

 

TABELL 12: HUR OFTA ÄTER ELLER HÄMTAR DU MAT FRÅN EN LUNCHRESTAURANG 

10. a Hur ofta äter eller hämtar du mat från lunchrestaurang? 

 Någon gång/år 1-3 ggr/mån 1-4 ggr/vecka Mer än 5 

ggr/vecka 

Män (61 st) 5 st 8 % 17 st 28 % 34 st 56 % 5 st 8 % 

Kvinnor (82 st) 15 st 18 % 29 st 35 % 31 st 38 % 7 st 9 % 

 

TABELL 13: HUR OFTA ÄTER ELLER HÄMTAR DU MAT FRÅN EN MIDDAGSRESTAURANG 

10. b Hur ofta äter eller hämtar du mat från middagsrestaurang? 

 Någon gång/år 1-3 ggr/mån 1-4 ggr/vecka Mer än 5 ggr/vecka 

Män (61 st) 20 st 33 % 30 st 49 % 10 st 16 % 1 st 2 % 

Kvinnor (82 st) 38 st 46 % 28 st 34 % 15 st 18 % 1 st 1 % 

 

TABELL 14: HUR OFTA SKULLE DU HANDLA MAT FRÅN EN RESTAURANG OM DEN VAR EKOLOGISK 

11. Hur ofta skulle du handla mat från en restaurang ifall den var ekologisk? 

 Alltid Oftast Vet inte Sällan Aldrig 

Män (61 st) 2 st 3 % 8 st 13 % 39 st 64 % 12 st 20 % - - 

Kvinnor  

(82 st) 

5 st 6 % 7 st 9 % 55 st 67 % 13 st 16 % 2 st 2 % 
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TABELL 15: HUR MÅNGA MÅLTIDER LAGAR DITT HUSHÅLL HEMMA PER VECKA 

12. Hur många måltider lagar ditt hushåll hemma per vecka? 

 0-1 ggr 2-3 ggr 4-5 ggr 6 och uppåt 

Män (61 st) 1 st 2 % 9 st 15 % 18 st 30 % 33 st 54 % 

Kvinnor  

(82 st) 

3 st 4 % 8 st 10 % 17 st 21 % 54 st 66 % 

 

TABELL 16: HUR OFTA PÅVERKAR VAR DU BRUKAR HANDLA HURUVIDA DU VÄLJER EKOLOGISK MAT 

13.  Hur ofta påverkar var du brukar handla huruvida du väljer ekologisk mat? 

 Alltid Oftast Vet inte Sällan Aldrig 

Män (61 st) 2 st 3 % 12 st 20 % 17 st 28 % 13 st 21 % 17 st 28 % 

Kvinnor  

(82 st) 

3 st 4 % 19 st 24 % 28 st 34 % 16 st 19 % 16 st 19 % 

 

TABELL 17: HUR OFTA HANDLAR DU FRÅN SAMMA MÄRKE 

14. Hur ofta handlar du ekologiska matprodukter från samma märke? 

 Alltid Oftast Vet inte Sällan Aldrig 

Män (61 st) 2 st 3 % 10 st 16 % 25 st 41 % 15 st 25 % 9 st 15 % 

Kvinnor  

(82 st) 

- - 23 st 28 % 31 st 37 % 16 st 20 % 12 st 15 % 

 

TABELL 18: HUR OFTA HAR PRISET EN INVERKAN PÅ DITT KÖP 

15. Hur ofta har priset på ekologiska matprodukter en inverkan på ditt inköp? 

 Alltid Oftast Vet inte Sällan Aldrig 

Män (61 st) 10 st 16 % 20 st 33 % 10 st 16 % 15 st 26 % 6 st 10 % 

Kvinnor  

(82 st) 

12 st 15 % 27 st 33 % 13 st 16 % 25 st 30 % 5 st 6 % 

 

TABELL 19: HUR OFTA HANDLAR DU PÅ GRUND AV ATT DIN OMGIVNING GÖR DET 

16. Hur ofta handlar du ekologiska matprodukter på grund av att andra i din omgivning gör detta? 

 Alltid Oftast Vet inte Sällan Aldrig 

Män (61 st) - - 6 st 10 % 8 st 13 % 21 st 34 % 26 st 43 % 

Kvinnor  

(82 st) 

- - 8 st 10 % 20 st 24 % 23 st 28 % 31 st 38 % 
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TABELL 20: HUR OFTA PÅVERKAS DITT INKÖP BEROENDE PÅ OM DU HANDLAR MED OLIKA PERSONER 

17a. Hur ofta påverkas ditt inköp av ekologiska matprodukter beroende på om du handlar med 

olika personer? 

 Alltid Oftast Vet inte Sällan Aldrig 

Män (61 st) - - 9 st 15 % 16 st 26 % 15 st 25 % 21 st 34 % 

Kvinnor  

(82 st) 

- - 12 st 15 % 20 st 24 % 15 st 18 % 35 st 43 % 

 

TABELL 21: VEM HAR STÖRST INVERKAN PÅ DITT INKÖP 

17b. Vem av dessa har störst inverkan på ditt inköp av ekologiska matprodukter? (flera alternativ 

har varit valbart, varav procentsats ibland över 100 ) 

 Familj Vänner Arbetskamrater Tidningar Debattörer 

Män (61 st) 29 st 48 % 16 st 26 % 5 st 8 % 8 st 13 % 18 st 30 % 

Kvinnor  

(82 st) 

30 st 37 % 20 st 24 % 5 st 6 % 21 st 26 % 22 st 27 % 

 

TABELL 22: HUR OFTA HANDLAR DU DE FLESTA AV LIVSMEDELSPRODUKTERNA 

18. Hur ofta handlar du de flesta av livsmedelsprodukterna i ditt hushåll? 

 Alltid Oftast Vet inte Sällan Aldrig 

Män (61 st) 27 st 43 % 15 st 25 % 9 st 15 % 9 st 15 % 1 st 2 % 

Kvinnor  

(82 st) 

27 st 33 % 32 st 39 % 3 st 4 % 14 st 17 % 6 st 7 % 

 

TABELL 23: HUR OFTA BESLUTAR DU OM VILKA LIVSMEDELSPRODUKTER SOM SKA INHANDLAS 

19. Hur ofta beslutar du om vilka livsmedelsprodukter som ska inhandlas i ditt hushåll? 

 Alltid Oftast Vet inte Sällan Aldrig 

Män (61 st) 33 st 54 % 11 st 18 % 8 st 13 % 9 st 15 % - - 

Kvinnor  

(82 st) 

31 st 37 % 35 st 43 % 4 st 5 % 11 st 13 % 1 st 2 % 

 

TABELL 24: HUR OFTA HANDLAR DU EKOLOGISKT FÖR ATT DET KÄNNS TRYGGARE 

20.  Hur ofta handlar du ekologiskt för att det känns tryggare? 

 Alltid Oftast Vet inte Sällan Aldrig 

Män (61 st) 2 st 3 % 10 st 16 % 6 st 10 % 25 st 41 % 18 st 30 % 

Kvinnor  

(82 st) 

4 st 6 % 22 st 26 % 22 st 26 % 22 st 26 % 13 st 16 % 
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TABELL 25: ANSER DU ATT DU ÄR HÄLSOMEDVETEN 

21. Anser du att du är hälsomedveten? 

 Väldigt mkt Mycket Vet inte Lite Inte alls 

Män (61 st) 9 st 15 % 35 st 57 % 6 st 10 % 11 st 18 % - - 

Kvinnor 

(82 st) 

14 st 17 % 37 st 45 % 8 st 10 % 23 st 28 % - - 

 

TABELL 26: ANSER DU ATT DU ÄR MILJÖMEDVETEN 

22. Anser du att du är miljömedveten? 

 Väldigt mkt Mycket Vet inte Lite Inte alls 

Män (61 st) 4 st 7% 30 st 49 % 9 st 15 % 18 st 30 % - - 

Kvinnor  

(82 st) 

4 st 6 % 32 st 38 % 16 st 20 % 30 st 36 % - - 

 

TABELL 27: PÅVERKAR DIN EKONOMISKA SITUATION OM DU HANDLAR EKOLOGISKT 

23. Anser du att din ekonomiska situation påverkar huruvida du väljer att handla ekologiska 

matprodukter? 

 Väldigt mkt Mycket Vet inte Lite Inte alls 

Män (61st) 11st 18 % 19st 31 % 5st 8 % 11st 18 % 15st 25 % 

Kvinnor (82st) 15st 18 % 23st 28 % 18st 22 % 9st 11 % 17st 21 % 

 

TABELL 28: ANSER DU ATT EKOLOGISKA MATPRODUKTER HAR EN POSITIV INVERKAN PÅ MILJÖN 

24. Anser du att ekologiska matprodukter har en positiv inverkan på miljön? 

 Väldigt mkt Mycket Vet inte Lite Inte alls 

Män (61st) 9 st 15 % 21 st 34 % 26 st 43 % 3 st 5 % 2 st 3 % 

Kvinnor (82st) 22 st 27 % 41 st 50 % 17 st 21 % 2 st 2 % - - 

 

TABELL 29: ANSER DU ATT EKOLOGISKA MATPRODUKTER FÖRBÄTTRAR HÄLSAN 

25. Anser du att ekologiska matprodukter förbättrar hälsan? 

 Väldigt mkt Mycket Vet inte Lite Inte alls 

Män (61st) 5 st 8 % 13 st 21 % 14 st 23 % 23 st 38 % 6 st 10 % 

Kvinnor (82st) 9 st 11 % 29 st 35 % 39 st 48 % 5 st 6 % - - 

 

TABELL 30: FÖREDRAR DU LOKALPRODUCERAT FÖRE EKOLOGISKT 

26. Anser du att lokalproducerade matprodukter är att föredra före ekologiska? 

 Väldigt mkt Mycket Vet inte Lite Inte alls 

Män (61 st) 16 st 26 % 26 st 43 % 10 st 16 % 3 st 5 % 6 st 10 % 

Kvinnor  

(82 st) 

24 st 29 % 29 st 36 % 18 st 22 % 9 st 11 % 1 st 2 % 
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TABELL 31: ANSER DU ATT EKOLOGISKA MATPRODUKTER SMAKAR BÄTTRE ÄN VANLIGA 

27. Anser du att ekologiska matprodukter smakar bättre än vanliga? 

 Väldigt mkt Mycket Vet inte Lite Inte alls 

Män (61st) 4 st 7 % 9 st 15 % 35 st 57 % 5 st 8 % 8 st 13 % 

Kvinnor (82st) 12 st 15 % 12 st 15 % 52 st 63 % 3 st 4 % 3 st 4 % 

 

TABELL 32: VILKA AV DESSA MÄRKEN KÄNNER DU TILL 

28. Vilka av dessa märken vet du vad det står för? 

 Krav Svenskt 

sigill 

I love eco Svanen Slow Food Granngården 

Män  

(61 st) 

58 st 95 % 35 st 57 % 23 st 38 % 57 st 93 % 6 st 10 % 49 st 80 % 

Kvinnor  

(82 st) 

81 st 99 % 24 st 29 % 43 st  52 % 75 st 91 % 19 st 23 % 70 st 85 % 

 

TABELL 33: VILKA AV DESSA MÄRKEN VET DU VAD STÅR FÖR 

29. Vilka av dessa märken vet du vad det står för? 

 Krav Svenskt 

sigill 

I love eco Svanen Slow Food Granngården 

Män  

(61 st) 

39 st 64 % 9 st 15 % 5 st 8 % 26 st 43 % 2 st 3 % 10 st 16 % 

Kvinnor  

(82 st) 

66 st 80 % 15 st 18 % 28 st 34 % 54 st 66 % 11 st 13 % 32 st 39 % 
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BILAGA 3 – SAMBANDSTABELLER 

DE KULTURELLA FAKTORERNAS PÅVERKAN PÅ KONSUMENTERNAS 

EKOLOGISKA KÖPBETEENDE 

KULTUR 

TABELL 34: SAMBAND MELLAN ATT HANDLA EKOLOGISKT OCH ANSE ATT DET ÄR TRYGGARE 

Kvinnor och män som ofta och sällan handlade ekologiska märken och hur många av dessa som 

ansåg att ekologisk mat var tryggare 

 Ofta Tryggare Sällan Tryggare 

Män (25 st) 10 st 16 % 3 st 30 % 15 st 25 % 3 st 20 % 

Kvinnor (39 st) 23 st 28 % 14 st 60 % 16 st 20 % 4 st 25 % 

SUBKULTUR OCH SOCIAL KLASS 

TABELL 35: SAMBAND MELLAN INKOMST OCH HÄLSOMEDVETENHET HOS KVINNOR 

Hur inkomst och hälsomedvetenhet har ett samband för kvinnor 

 Väldigt mkt Mycket Vet inte Lite Inte alls 

Låginkomst  

(43 st) 

9 st 21 % 20 st 47 % 4 st 9 % 10 st 23 % - - 

Medelinkomst 

(16 st) 

4 st 25 % 4 st 25 % 2 st 13 % 6 st 37 % - - 

Höginkomst  

(23 st) 

1 st 4 % 13 st 57 % 2 st 8 % 7 st 30 % - - 

 

TABELL 36: SAMBAND MELLAN INKOMST OCH HÄLSOMEDVETENHET HOS MÄN 

Hur inkomst och hälsomedvetenhet har ett samband för män 

 Väldigt mkt Mycket Vet inte Lite Inte alls 

Låginkomst 

(36 st) 

6st 17 % 23 st 64 % 3st 8 % 4 st 11 % - - 

Medelinkomst 

(8 st) 

1st 13 % - - 2 st 20 % 5 st 67 % - - 

Höginkomst  

(17 st) 

2 st 11 % 12 st 72 % 1 st 6 % 2 st 11 % - - 
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TABELL 37: KVINNORS VÄRDERINGAR OM LOKALPRODUCERAD OCH EKOLOGISK MAT 

Kvinnors värderingar om lokalproducerad mat och ekologisk mat 

 Föredrog 

lokalproducerat 

Föredrog 

lokalproducerat 

endast lite 

Vet inte Föredrog 

ekologisk mat 

Låginkomst  

(43 st) 

20 st 46 % 5 st 12 % 18 st 42% - - 

Medelinkomst 

(16 st) 

13 st 81 % 1 st 6 % 2 st 13% - - 

Höginkomst  

(23 st) 

18 st 78 % 2 st 6 % 3 st 13% - - 

 

TABELL 38: MÄNS VÄRDERINGAR OM LOKALPRODUCERAD OCH EKOLOGISK MAT 

Mäns värderingar om lokalproducerad mat och ekologisk mat 

 Föredrog 

lokalproducerat 

Föredrog 

lokalproducerat 

endast lite 

Vet inte Föredrog 

ekologisk mat 

Låginkomst (36 st) 22st 61 % 3 st 8 % 5 st 14% 6 st 17% 

Medelinkomst  

(8 st) 

7 st 87 % - - 1 st 13% - - 

Höginkomst  

(17 st) 

14 st 82 % - - 3st 18% - - 

DE SOCIALA FAKTORERNAS PÅVERKAN PÅ KONSUMENTERNAS EKOLOGISKA 

KÖPBETEENDE 

REFERENSGRUPPER 

TABELL 39: SAMBAND MELLAN ATT HANDLA EKOLOGISKT OCH VARA MLJÖMEDVETEN 

Samband mellan att handla ekologiskt och vara miljömedveten 

 Handlar någon gång (alltid, ofta eller sällan) ekologiskt och är miljömedveten 

(Väldigt mycket, mycket) 

18-22 år (32 st) 3 st 9 % 

23-26 år (32 st) 5 st 16 % 

27-30 år (16 st) 2 st 13 % 

31-35 år (15 st) 2 st 13 % 

36-40 år (9 st) 2 st 22 % 

41-50 år (15 st) 3 st 20 % 

51-60 år (12 st) 4 st 33 % 

61- år (12 st) 2 st 16 % 
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TABELL 40: OM KONSUMENTERNA PÅVERKAS AV SITT UMGÄNGE VID EKOLOGISKA KÖP OCH I SÅ FALL AV VEM 

Om konsumenterna påverkas av sitt umgänge vid ekologiska köp och i så fall av vem 

 Familjen Vännerna 

 

Arbetskamraterna 

 

Oftast blev påverkade (21 

st) 

10st 48% 7st 33% 4st 20% 

Samtliga respondenter (143 

st) 

43st 30% 36st 25% 10st 7% 

 

TABELL 41: OM DE SOM HANDLAR EKOLOGISKT BLIR PÅVERKADE AV SINA REFERENSGRUPPER 

Om de som handlar ekologiskt (alltid och ofta) blir påverkade av sina referensgrupper 

 Familjen Vännerna Arbetskamraterna 

Studerande (59 st) 19 st 33 % 34 st 58 % 6 st 10 % 

Arbetande (73 st) 39 st 53 % 22 st 31 % 12 st 16 % 

Pensionärer (9 st) 4 st 50 % - - - - 

FAMILJ 

TABELL 42: VEM I FAMILJEN SOM GJORDE MATINKÖPEN OCH HANDLADE EKOLOGISKT 

Vem i familjen som gjorde matinköp och handlade ekologiska matvaror 

 Handlade ofta Handlade sällan 

Män (12 st) 5 st 44 % 7 st 56 % 

Kvinnor 

(21 st) 

15 st 71% 6 st 29 % 
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TABELL 43: KVINNOR SOM FATTADE BESLUT ANGÅENDE MATINKÖP BEROENDE PÅ INKOMST OCH OM DE 

HANDLADE EKOLOGISKT 

Kvinnor som fattade beslut ofta i familjen angående matinköp delat på deras månadsinkomst 

och handlade ekologisk mat 

 Tog ofta beslut om 

matinköp 

Handlade ekologiskt Övriga 

Vet inte och sällan 

Låginkomst (43 st) 22st 51% 4 st 10% 17 st 39% 

Medelinkomst (16 st) 8 st 50% 4 st 25% 4 st 25% 

Höginkomst (23 st) 9 st 40% 3 st 13% 11 st 47% 

 

TABELL 44: MÄN SOM FATTADE BESLUT ANGÅENDE MATINKÖP BEROENDE PÅ INKOMST OCH OM DE 

HANDLADE EKOLOGISKT 

Män som fattade beslut ofta i familjen angående matinköp delat på deras månadsinkomst och 

handlade ekologisk mat 

 Tog ofta beslut om 

matinköp 

Handlade ekologiskt Övriga 

Vet inte och 

sällan 

Låginkomst (36 st) 12 st 33 % - - 24 st 66% 

Medelinkomst (8 st) 4 st 50 % 1 st 12 % 3 st 38% 

Höginkomst (17 st) 9 st 53% 4 st 24 % 4 st 24% 

 

DE PERSONLIGA FAKTORERNAS PÅVERKAN PÅ KONSUMENTERNAS 

EKOLOGISKA KÖPBETEENDE 

LIVSSTIL 

TABELL 45: HUR OFTA ÄTER ELLER HÄMTAR DU MAT FRÅN EN RESTAURANG 

Hur ofta äter eller hämtar du mat från restaurang? 

 Någon gång/år 1-3ggr/mån 

 

1-4 ggr/vecka 

 

Mer än 5ggr/vecka 

Lunch (143st) 20 st 14% 46 st 32% 65 st 45% 12 st 8% 

Middag 

(143st) 

57 st 39% 59 st 41% 25 st 17% 2 st 1% 
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TABELL 46: HUR HÄLSOMEDVETNA DE SOM GÅR PÅ LUNCHRESTAURANG ÄR 

Hur hälsomedvetna de som går på lunchrestaurang x antal ggr anser sig vara. 

 Väldigt mkt Mycket Vet inte Lite Inte alls 

Någon 

gång/år (20 

st) 

8 st 40 % 5 st 25 % 4 st 20 % 3 st 15 % - - 

1-3ggr/mån 

(46 st) 

5 st 11 % 21 st 46 % 6 st 13 % 14 st 30 % - - 

1-4ggr/ 

vecka (65 st) 

7 st 11 % 42 st 65 % 4 st 6 % 12 st 18 % - - 

Mer än 

5ggr/vecka 

(12 st) 

3 st 25 % 4 st 33 % - - 5 st 42 % - - 

 

TABELL 47: HUR OFTA DE SOM GÅR PÅ LUNCHRESTAURANG NÅGON GÅNG/ÅR LAGAR MÅLTIDER I HEMMET 

OCH OM DE SKULLE HANDLA FRÅN EN RESTAURANG OM DEN VAR EKOLOGISK 

Hur ofta de som går på lunchrestaurang någon gång/år (20 st) lagar måltider i hemmet och om de 

skulle handla från en restaurang om den var ekologisk. 

 Alltid Ofta Vet inte Sällan Aldrig 

0-1ggr (0 st) - - - - - - - - - - 

2-3ggr (3 st) - - - - 2 st 66 % 1 st 33 % - - 

4-5ggr (4 st) - - - - 2 st 50 % 2 st 50 % - - 

6 och uppåt 

(13 st) 

- - - - 8 st  5 st - - - 

 

TABELL 48: HUR OFTA DE SOM GÅR PÅ LUNCHRESTAURANG 1-3GGR/MÅN LAGAR MÅLTIDER I HEMMET OCH 

OM DE SKULLE HANDLA FRÅN EN RESTAURANG OM DEN VAR EKOLOGISK 

Hur ofta de som går på lunchrestaurang 1-3ggr/mån (46 st) lagar måltider i hemmet och om de 

skulle handla från en restaurang om den var ekologisk. 

 Alltid Ofta Vet inte Sällan Aldrig 

0-1ggr (1 st) 1 st 100% - - - - - - - - 

2-3ggr (2 st) - - - - 2 st 100% - - - - 

4-5ggr 

(10 st) 

- - - - 10 st 100% - - - - 

6 och uppåt 

(33 st) 

- - 1 st 3 % 23 st 70 % 8 st 24 % 1 st 3 % 
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TABELL 49: HUR OFTA DE SOM GÅR PÅ LUNCHRESTAURANG 1-4 GGR/VECKA LAGAR MÅLTIDER I HEMMET OCH 

OM DE SKULLE HANDLA FRÅN EN RESTAURANG OM DEN VAR EKOLOGISK 

Hur ofta de som går på lunchrestaurang 1-4ggr/vecka (65 st) lagar måltider i hemmet och om de 

skulle handla från en restaurang om den var ekologisk. 

 Alltid Ofta Vet inte Sällan Aldrig 

0-1ggr (1 st) - - - - 1 st 100% - - - - 

2-3ggr 

(12 st) 

- - 2 st 17 % 7 st 58 % 3 st 25 % - - 

4-5ggr 

(23 st) 

4 st 17 % 2 st 9 % 12 st 52 % 5 st 22 % - - 

6 och uppåt 

(29 st) 

1 st 3 % 8 st 28 % 20 st 69 % - - - - 

 

TABELL 50: HUR OFTA DE SOM GÅR PÅ LUNCHRESTAURANG MER ÄN 5 GGR/VECKA LAGAR MÅLTIDER I 

HEMMET OCH OM DE SKULLE HANDLA FRÅN EN RESTAURANG OM DEN VAR EKOLOGISK 

Hur ofta de som går på lunchrestaurang mer än 5 ggr/vecka (12 st) lagar måltider i hemmet och 

om de skulle handla från en restaurang om den var ekologisk. 

 Alltid Ofta Vet inte Sällan Aldrig 

0-1ggr (2 st) 1 st 50 % 1 st 50 % - - - - - - 

2-3ggr (0 st) - - - - - - - - -  

4-5ggr (3 st) - - - - 3 st 100% -  - - 

6 och uppåt (7 

st) 

- - 1 st 14 % 5 st 71 % 1 st 14 % - - 

 

TABELL 51: HUR HÄLSOMEDVETNA DE SOM GÅR MIDDAGSRESTAURANG ANSER SIG VARA 

Hur hälsomedvetna de som går på middagsrestaurang x antal ggr anser sig vara. 

 Väldigt mkt Mycket Vet inte Lite Inte alls 

Någon 

gång/år (57 

st) 

6 st 11 % 33 st 58 % 10 st 18 % 8 st 14 % - - 

1-3ggr/mån 

(59 st) 

7 st 12 % 32 st 54 % 4 st 7 % 16 st 27 % - - 

1-4ggr/ 

vecka (25 st) 

7 st 28 % 9 st 36 % - - 9 st 36 % - - 

Mer än 

5ggr/vecka (2 

st) 

1 st 50 % - - - - 1 st 50 % - - 
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TABELL 52: HUR OFTA DE SOM GÅR PÅ MIDDAGSRESTAURANG NÅGON/ÅR LAGAR MÅLTIDER I HEMMET OCH 

OM DE SKULLE HANDLA FRÅN EN RESTAURANG OM DEN VAR EKOLOGISK 

Hur ofta de som går på middagsrestaurang någon/år (57 st) lagar måltider i hemmet och om de 

skulle handla från en restaurang om den var ekologisk. 

 Alltid Ofta Vet inte Sällan Aldrig 

0-1ggr (1 st) - - 1 st 100% - - - - - - 

2-3ggr (6 st) - - 2 st 33 % 3 st 50 % 1 st 17 % - - 

4-5ggr 

(21 st) 

- - 2 st 10 % 6 st 29 % 13 st 62 % - - 

6 och uppåt 

(29 st) 

1 st 3 % - - 27 st 93 % - - 1 st 3 % 

 

TABELL 53: HUR OFTA DE SOM GÅR PÅ MIDDAGSRESTAURANG MER ÄN 1-3 GGR/MÅN LAGAR MÅLTIDER I 

HEMMET OCH OM DE SKULLE HANDLA FRÅN EN RESTAURANG OM DEN VAR EKOLOGISK 

Hur ofta de som går på middagsrestaurang mer än 1-3 ggr/mån (59 st) lagar måltider i hemmet 

och om de skulle handla från en restaurang om den var ekologisk. 

 Alltid Ofta Vet inte Sällan Aldrig 

0-1ggr (0 st) - - - - - - - - - - 

2-3ggr (7 st) - - - - 4 st 57 % 3 st 43 % - - 

4-5ggr 

(24 st) 

2 st 8 % 2 st 8 % 14 st 58 % 6 st 25 % - - 

6 och uppåt 

(28 st) 

- - 6 st 21 % 22 st 79 % - - - - 

 

TABELL 54: HUR OFTA DE SOM GÅR PÅ MIDDAGSRESTAURANG MER ÄN 1-4 GGR/VECKA LAGAR MÅLTIDER I 

HEMMET OCH OM DE SKULLE HANDLA FRÅN EN RESTAURANG OM DEN VAR EKOLOGISK 

Hur ofta de som går på middagsrestaurang mer än 1-4 ggr/vecka (25 st) lagar måltider i hemmet 

och om de skulle handla från en restaurang om den var ekologisk. 

 Alltid Ofta Vet inte Sällan Aldrig 

0-1ggr (1 st) 1 st 100% - - - - - - - - 

2-3ggr (4 st) - - - - 4 st 100% - - - - 

4-5ggr 

(12 st) 

2 st 17 % 2 st 17 % 6 st 50 % 2 st 17 % - - 

6 och uppåt (8 

st) 

- - - - 8 st 100% - - - - 
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TABELL 55: HUR OFTA DE SOM GÅR PÅ MIDDAGSRESTAURANG MER ÄN 5GGR/VECKA LAGAR MÅLTIDER I 

HEMMET OCH OM DE SKULLE HANDLA FRÅN EN RESTAURANG OM DEN VAR EKOLOGISK 

Hur ofta de som går på middagsrestaurang mer än 5ggr/vecka (2 st) lagar måltider i hemmet och 

om de skulle handla från en restaurang om den var ekologisk. 

 Alltid Ofta Vet inte Sällan Aldrig 

0-1ggr ( st) 1 st 100% - - - - - - - - 

2-3ggr ( st) - - - - - - - - - - 

4-5ggr ( st) 1 st 100% - - - - - - - - 

6 och uppåt ( 

st) 

- - - - - - - - - - 

 

TABELL 56: OM DE SOM HANDLAR EKOLOGISKT VAR MILJÖMEDVETNA OCH OM PRISET PÅVERKADE DERAS 

KÖP 

Av de konsumenter som handlade ekologiskt (alltid, ofta eller ibland, 119st) var miljömedvetna 

(rader) och om priset (kolumner) hade en påverkan på deras inköp av ekologiska matprodukter? 

 Alltid Oftast Vet inte Sällan Aldrig 

Väldigt mkt 

(5st) 

- - 2st 40 % - - 2st 40 % 1st 20 % 

Mkt (52st) 11st 21 % 12st 23 % 15st 29 % 12st 23 % 2st 4 % 

Vet inte (27st) 1st  15st  - - 11st  - - 

Lite (35st) 4st 11 % 14st 40 % 5st 14 % 8st 23 % 4st 11 % 

Inte alls (0st) - - - - - - - - - - 

ÅLDER OCH LIVSCYKEL 

TABELL 57: HUR MÄNNEN SOM HANDLADE EKOLOGISKT BODDE OCH HUR GAMLA DE VAR 

Hur männen som alltid, ofta eller ibland handlade ekologiska matprodukter (43 st) bodde och hur 

gamla de var? 

 18-22 år 23-26 år 27-30 år 31-35 år 

Singelhushåll  

(23 st) 

5 st 16 % 11 st 34 % 1 st 3 % 3 st 9 % 

Sambohushåll  

(7 st) 

4 st 57 % 1 st 14 % - - 1 st 14 % 

Familjehushåll  

(13 st) 

4 st 31 % - - - - 6 st 46 % 

 36-40 år 41-50 år 51-60 år 61- år 

Singehushåll - - - - 2 st 6 % 1 st 3 % 

Sambohushåll - - 1 st 14 % - - - - 

Familjehushåll 2 st 15 % - - - - 1 st 8 % 
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TABELL 58: HUR KVINNORNA SOM HANDLADE EKOLOGISKT BODDE OCH HUR GAMLA DE VAR 

Hur kvinnorna som alltid, ofta eller ibland handlade ekologiska matprodukter (61 st) bodde och hur 

gamla de var? 

 18-22 år 23-26 år 27-30 år 31-35 år 

Singelhushåll  

(21 st) 

2 st 10 % 8 st 38 % 2 st 10 % - - 

Sambohushåll  

(16 st) 

4 st 25 % 5 st 31 % 3 st 19 % 1 st 6 % 

Familjehushåll  

(24 st) 

1 st 4 % 2 st  5 st  1 st  

 36-40 år 41-50 år 51-60 år 61- år 

Singehushåll 1 st 5 % 1 st 5 % 2 st 10 % 5 st 24 % 

Sambohushåll - - - - 2 st 13 % 1 st 6 % 

Familjehushåll 4 st 17 % 8 st 33 % 1 st 4 % 2 st 8 % 

 

TABELL 59: HUR MILJÖMEDVETNA DE MED GRUNDSKOLEUTBILDNING VAR OCH HURUVIDA DESSA HANDLADE 

EKOLOGISKT 

Hur miljömedvetna de med grundskoleutbildning (8 st) var och huruvida dessa handlade 

ekologiskt? 

 Alltid Ofta Vet inte Sällan Aldrig 

Väldigt mkt  

(0 st) 

- - - - - - - - - - 

Mycket 

(6 st) 

- - 1 st 17 % 1 st 17 % 4 st 67 % - - 

Vet inte 

(1 st) 

- - 1 st 100 % - - - - - - 

Lite (1 st) - - - - - - 1 st 100 % - - 

Inte alls 

(0 st) 

- - - - - - - - - - 
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TABELL 60: HUR MILJÖMEDVETNA DE MED GYMNASIEUTBILDNING VAR OCH HURUVIDA DESSA HANDLADE 

EKOLOGISKT 

Hur miljömedvetna de med gymnasieutbildning (34 st) var och huruvida dessa handlade 

ekologiskt? 

 Alltid Ofta Vet inte Sällan Aldrig 

Väldigt mkt  

(3 st) 

- - 1 st 33 % - - 2 st 66 % - - 

Mycket 

(15 st) 

2 st 13 % 5 st 33 % 1 st 7 % 5 st 33 % 2 st 13 % 

Vet inte 

(7 st) 

- - - - 4 st 25 % 3 st 75 % - - 

Lite (9 st) - - - - - - 6 st 66 % 3 st 33 % 

Inte alls (0 st) - - - - - - - - - - 

 

TABELL 61: HUR MILJÖMEDVETNA DE MED HÖGSKOLE- UNIVERSITETSUTBILDNING VAR OCH HURUVIDA DESSA 

HANDLADE EKOLOGISKT 

Hur miljömedvetna de med högskole- universitetsutbildning (97 st) var och huruvida dessa 

handlade ekologiskt? 

 Alltid Ofta Vet inte Sällan Aldrig 

Väldigt mkt  

(5 st) 

1 st 20 % 2 st 40 % - - - - 2 st 40 % 

Mycket 

(39 st) 

- - 12 st 31 % 9 st 23 % 15 st 38 % 3 st 8 % 

Vet inte 

(19 st) 

- - 7 st 37 % 3 st 16 % 8 st 42 % 1 st 5 % 

Lite (34 st) - - 5 st 15 % 5 st 15 % 22 st 65 % 2 st 6 % 

Inte alls 

(0 st) 

- - - - - - - - - - 

EKONOMISK SITUATION 

TABELL 62: HUR OFTA RESPONDENTEN HANDLADE EKOLOGISKT UTIFRÅN VILKEN INKOMST DEN HADE 

Hur ofta respondenten handlade ekologiskt utifrån vilken inkomst (i tkr) den hade? 

 Alltid Ofta Vet inte Sällan Aldrig 

Upp till 10 

(60st) 

- - 14st 23 % 13st 22 % 25st 42 % 8st 13 % 

11-15 (19st) - - 4st 21 % - - 14st 74 % 1st 5 % 

16-20 (14st) - - 3st 21 % 6st 43 % 5st 36 % - - 

21-25 (10st) - - 3st 30 % 1st 10 % 3st 30 % 3st 30 % 

26-30 (17st) - - 4st 24 % 3st 18 % 9st 53 % 1st 6 % 

31 eller mer 

(23st) 

3st 13 % 6st 26 % 3st 13 % 11st 48 % - - 
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TABELL 63: HUR OFTA KONSUMENTEN HANDLADE EKOLOGISKT BEROENDE PÅ FAMILJENS INKOMST 

Hur ofta respondenten handlade ekologiskt utifrån familjens (de som levde i en) inkomst (i tkr)? 

 Alltid Ofta Vet inte Sällan Aldrig 

0-14 (11st) - - 4st 36 % 2st 18 % 4st 36 % 1st 9 % 

15-20 (9st) - - 1st 11 % - - 8st 89 % - - 

21-30 (6st) - - 1st 17 % 3st 50 % 2st 33 % - - 

31-40 (15st) - - 2st 13 % 5st 33 % 5st 33 % 3st 20 % 

41-50 (15st) - - 4st 27 % 3st 20 % 8st 53 % - - 

51-60 (12st) - - 4st 33 % 3st 25 % 4st 33 % 1st 83 % 

61 eller mer 

(16st) 

3st 19 % 7st 44 % 2st 13 % 4st 25 % - - 

 

DE PSYKOLOGISKA FAKTORERNAS PÅVERKAN PÅ KONSUMENTERNAS 

EKOLOGISKA KÖPBETEENDE 

ATTITYD OCH UPPFATTNING 

TABELL 64: SAMBAND MELLAN HÄLSOMEDVETENHET OCH MILJÖMEDVETENHET 

Anser du att hälsomedveten (rader) och miljömedveten (kolumner)? 

 Väldigt mkt Mycket Vet inte Lite Inte alls 

Väldigt mkt 

(23st) 

5st 22 % 14st 61 % 1st 43 % 3st 13 % - - 

Mycket (72st) 3st 42 % 34st 47 % 15st 21 % 20st 28 % - - 

Vet inte (14st) - - 7st 50 % 4st 29 % 3st 21 % - - 

Lite (34st) - - 7st 21 % 5st 15 % 22st 65 % - - 

Inte alls (0st) - - - - - - - - - - 

 

TABELL 65: OM KONSUMENTEN HANDLAR EKOLOGISKT OCH VILKA FAKTORER DET I SÅ FALL BEROR PÅ 

Handlar du ekologiskt och vilka faktorer (vissa svarade flera) beror det i så fall på? 

 Alltid Oftast Vet inte Sällan Aldrig 

Inte intresserad 

(19st) 

- - - - 1st 53 % 14st 74 % 4st 21 % 

Priset (58st) - - 4st 7 % 9st 16 % 37st 64 % 8st 14 % 

Smaken (20st) 1st 5 % 11st 55 % 5st 25 % 3st 15 % - - 

Tillgängligheten 

(45st) 

- - 18st 40 % 13st 29 % 13st 29 % 1st 2 % 

Annat (13st) 2st 15 % 1st 8 % 3st 23 % 7st 54 % - - 

 



Bilaga 3   12 (18) 

 

 
 

TABELL 66: SAMBAND MELLAN ATT HANDLA EKOLOGISKT OCH ANSE ATT EKOLOGISK MAT FÖRBÄTTRAR 

HÄLSAN FÖR MÄN MELLAN 18 OCH 22 ÅR 

Samband mellan att handla ekologiskt (rader) och anse att ekologisk mat förbättrar hälsan 

(kolumner) för män mellan 18 och 22 år (19 st) 

 Väldigt mkt Mycket Vet inte Lite Inte alls 

Alltid (0 st) - - - - - - - - - - 

Ofta (2 st) - - 2 st 100% - - - - - - 

Vet inte 

(3 st) 

- - - - 2 st 66 % 1 st 33 % - - 

Sällan 

(11 st) 

2 st 18 % 6 st 55 % 1 st 9 % 2 st 18 % - - 

Aldrig (3 st) 2 st 66 % 1 st 33 % - - - - - - 

 

TABELL 67: SAMBAND MELLAN ATT HANDLA EKOLOGISKT OCH ANSE ATT EKOLOGISK MAT FÖRBÄTTRAR 

HÄLSAN FÖR MÄN MELLAN 23 OCH 26 ÅR 

Samband mellan att handla ekologiskt (rader) och anse att ekologisk mat förbättrar hälsan 

(kolumner) för män mellan 23 och 26 år (13 st) 

 Väldigt mkt Mycket Vet inte Lite Inte alls 

Alltid (0 st) - - - - - - - - - - 

Ofta (3 st) 1 st  2 st  - - - - - - 

Vet inte 

(1 st) 

- - - - - - 1 st  - - 

Sällan 

(9 st) 

- - 9 st  - - - - - - 

Aldrig (0 st) - - - - - - - - - - 

 

TABELL 68: SAMBAND MELLAN ATT HANDLA EKOLOGISKT OCH ANSE ATT EKOLOGISK MAT FÖRBÄTTRAR 

HÄLSAN FÖR MÄN MELLAN 27 OCH 30 ÅR 

Samband mellan att handla ekologiskt (rader) och anse att ekologisk mat förbättrar hälsan 

(kolumner) för män mellan 27 och 30 år (3 st) 

 Väldigt mkt Mycket Vet inte Lite Inte alls 

Alltid (0 st) - - - - - - - - - - 

Ofta ( st) - - - - - - - - - - 

Vet inte 

(0 st) 

- - - - - -   - - 

Sällan 

(1 st) 

- - 1 st 100% - - - - - - 

Aldrig (2 st) - - - - - - 2 st 100% - - 
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TABELL 69: SAMBAND MELLAN ATT HANDLA EKOLOGISKT OCH ANSE ATT EKOLOGISK MAT FÖRBÄTTRAR 

HÄLSAN FÖR MÄN MELLAN 31 OCH 35 ÅR 

Samband mellan att handla ekologiskt (rader) och anse att ekologisk mat förbättrar hälsan 

(kolumner) för män mellan 31 och 35 år (11 st) 

 Väldigt mkt Mycket Vet inte Lite Inte alls 

Alltid (2 st) - - 2 st 100% - - - - - - 

Ofta (2 st) 2 st 100% - - - - - - - - 

Vet inte 

(1 st) 

1 st 100% - - - - - - - - 

Sällan 

(6 st) 

1 st 17 % 4 st 67 % 1 st 17 % - - - - 

Aldrig (0 st) - - - - - - - - - - 

 

TABELL 70: SAMBAND MELLAN ATT HANDLA EKOLOGISKT OCH ANSE ATT EKOLOGISK MAT FÖRBÄTTRAR 

HÄLSAN FÖR MÄN MELLAN 36 OCH 40 ÅR 

Samband mellan att handla ekologiskt (rader) och anse att ekologisk mat förbättrar hälsan 

(kolumner) för män mellan 36 och 40 år (3 st) 

 Väldigt mkt Mycket Vet inte Lite Inte alls 

Alltid (0 st) - - - - - - - - - - 

Ofta (1 st) - - 1 st 100% - - - - - - 

Vet inte 

(0 st) 

- - - - - - - - - - 

Sällan 

(1 st) 

- - 1 st 100% - - - - - - 

Aldrig (1 st) - - - - - - 1 st 100% - - 

 

TABELL 71: SAMBAND MELLAN ATT HANDLA EKOLOGISKT OCH ANSE ATT EKOLOGISK MAT FÖRBÄTTRAR 

HÄLSAN FÖR MÄN MELLAN 41 OCH 50 ÅR 

Samband mellan att handla ekologiskt (rader) och anse att ekologisk mat förbättrar hälsan 

(kolumner) för män mellan 41 och 50 år (5 st) 

 Väldigt mkt Mycket Vet inte Lite Inte alls 

Alltid (0 st) - - - - - - - - - - 

Ofta (1 st) - - 1 st 100% - - - - - - 

Vet inte 

(3 st) 

- - 2 st 66 % 1 st 33 % - - - - 

Sällan 

(1 st) 

- -   - - - - - - 

Aldrig (1 st) - - - - - - 1 st 100% - - 
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TABELL 72: SAMBAND MELLAN ATT HANDLA EKOLOGISKT OCH ANSE ATT EKOLOGISK MAT FÖRBÄTTRAR 

HÄLSAN FÖR MÄN MELLAN 51 OCH 60 ÅR 

Samband mellan att handla ekologiskt (rader) och anse att ekologisk mat förbättrar hälsan 

(kolumner) för män mellan 51 och 60 år (3 st) 

 Väldigt mkt Mycket Vet inte Lite Inte alls 

Alltid (0 st) - - - - - - - - - - 

Ofta (2 st) - - 2 st 100% - - - - - - 

Vet inte 

(1 st) 

- - 1 st 100%   - - - - 

Sällan 

(0 st) 

- -   - - - - - - 

Aldrig (0 st) - - - - - - - - - - 

 

TABELL 73: SAMBAND MELLAN ATT HANDLA EKOLOGISKT OCH ANSE ATT EKOLOGISK MAT FÖRBÄTTRAR 

HÄLSAN FÖR MÄN MELLAN 61 OCH 70 ÅR 

Samband mellan att handla ekologiskt (rader) och anse att ekologisk mat förbättrar hälsan 

(kolumner) för män mellan 61 och 70 år (4 st) 

 Väldigt mkt Mycket Vet inte Lite Inte alls 

Alltid (0 st) - - - - - - - - - - 

Ofta (1 st) - -   - - - - - - 

Vet inte 

(0 st) 

- - - - - - 2 st 100% - - 

Sällan 

(1 st) 

- - - - 1 st 50 % 1 st 50 % - - 

Aldrig (0 st) - - - - - - - - - - 

 

TABELL 74: SAMBAND MELLAN ATT HANDLA EKOLOGISKT OCH ANSE ATT EKOLOGISK MAT FÖRBÄTTRAR 

HÄLSAN FÖR KVINNOR MELLAN 18 OCH 22 ÅR 

Samband mellan att handla ekologiskt (rader) och anse att ekologisk mat förbättrar hälsan 

(kolumner) för kvinnor mellan 18 och 22 år (13 st) 

 Väldigt mkt Mycket Vet inte Lite Inte alls 

Alltid (0 st) - - - - - - - - - - 

Ofta (2 st) - - 2 st 100% - - - - - - 

Vet inte 

(2 st) 

- - 2 st 100% - - - - - - 

Sällan 

(5 st) 

- - 1 st 20 % 1 st 20 % 3 st 60 % - - 

Aldrig (4 st) 1 st 25 % - - 1 st 25 % 2 st 50 % - - 
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TABELL 75: SAMBAND MELLAN ATT HANDLA EKOLOGISKT OCH ANSE ATT EKOLOGISK MAT FÖRBÄTTRAR 

HÄLSAN FÖR KVINNOR MELLAN 23 OCH 26 ÅR 

Samband mellan att handla ekologiskt (rader) och anse att ekologisk mat förbättrar hälsan 

(kolumner) för kvinnor mellan 23 och 26 år (19 st) 

 Väldigt mkt Mycket Vet inte Lite Inte alls 

Alltid (0 st) - - - - - - - - - - 

Ofta (6 st) 1 st 17 % 2 st 33 % - - 3 st 50 % - - 

Vet inte 

(3 st) 

- - 3 st 100% - - - - - - 

Sällan 

(9 st) 

2 st 22 % 4 st 44 % 1 st 11 % 2 st 22 % - - 

Aldrig (1 st) - - 1 st 100% - - - - - - 

 

TABELL 76: SAMBAND MELLAN ATT HANDLA EKOLOGISKT OCH ANSE ATT EKOLOGISK MAT FÖRBÄTTRAR 

HÄLSAN FÖR KVINNOR MELLAN 27 OCH 30 ÅR 

Samband mellan att handla ekologiskt (rader) och anse att ekologisk mat förbättrar hälsan 

(kolumner) för kvinnor mellan 27 och 30 år (13 st) 

 Väldigt mkt Mycket Vet inte Lite Inte alls 

Alltid (0 st) - - - - - - - - - - 

Ofta (3 st) - - 3 st 100% - - - - - - 

Vet inte 

(3 st) 

1 st 33 % - - - - 2 st 66 % - - 

Sällan 

(7 st) 

2 st 29 % 1 st 14 % 1 st 14 % 3 st 43 % - - 

Aldrig (0 st) - - - - - - - - - - 

 

TABELL 77: SAMBAND MELLAN ATT HANDLA EKOLOGISKT OCH ANSE ATT EKOLOGISK MAT FÖRBÄTTRAR 

HÄLSAN FÖR KVINNOR MELLAN 31 OCH 35 ÅR 

Samband mellan att handla ekologiskt (rader) och anse att ekologisk mat förbättrar hälsan 

(kolumner) för kvinnor mellan 31 och 35 år (4 st) 

 Väldigt mkt Mycket Vet inte Lite Inte alls 

Alltid (0 st) - - - - - - - - - - 

Ofta (1 st) - - 1 st 100% - - - - - - 

Vet inte 

(2 st) 

- - 2 st 100% - - - - - - 

Sällan 

(1 st) 

- - - - 1 st 100% - - - - 

Aldrig (0 st) - - - - - - - - - - 
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TABELL 78: SAMBAND MELLAN ATT HANDLA EKOLOGISKT OCH ANSE ATT EKOLOGISK MAT FÖRBÄTTRAR 

HÄLSAN FÖR KVINNOR MELLAN 36 OCH 40 ÅR 

Samband mellan att handla ekologiskt (rader) och anse att ekologisk mat förbättrar hälsan 

(kolumner) för kvinnor mellan 36 och 40 år (6 st) 

 Väldigt mkt Mycket Vet inte Lite Inte alls 

Alltid (0 st) - - - - - - - - - - 

Ofta (2 st) 1 st  1 st  - - - - - - 

Vet inte 

(1 st) 

- - - - 1 st  - - - - 

Sällan 

(3 st) 

- - 2 st  - - 1 st  - - 

Aldrig (0 st) - - - - - - - - - - 

 

TABELL 79: SAMBAND MELLAN ATT HANDLA EKOLOGISKT OCH ANSE ATT EKOLOGISK MAT FÖRBÄTTRAR 

HÄLSAN FÖR KVINNOR MELLAN 41 OCH 50 ÅR 

Samband mellan att handla ekologiskt (rader) och anse att ekologisk mat förbättrar hälsan 

(kolumner) för kvinnor mellan 41 och 50 år (10 st) 

 Väldigt mkt Mycket Vet inte Lite Inte alls 

Alltid (0 st) - - - - - - - - - - 

Ofta (5 st) 1 st 20 % 4 st 80 % - - - - - - 

Vet inte 

(0 st) 

- - - - - - - - - - 

Sällan 

(4 st) 

- - 2 st 50 % 1 st 25 % 1 st 25 % - - 

Aldrig (1 st) - - - - 1 st 100% - - - - 

 

TABELL 80: SAMBAND MELLAN ATT HANDLA EKOLOGISKT OCH ANSE ATT EKOLOGISK MAT FÖRBÄTTRAR 

HÄLSAN FÖR KVINNOR MELLAN 51 OCH 60 ÅR 

Samband mellan att handla ekologiskt (rader) och anse att ekologisk mat förbättrar hälsan 

(kolumner) för kvinnor mellan 51 och 60 år (9 st) 

 Väldigt mkt Mycket Vet inte Lite Inte alls 

Alltid (1 st) 1 st 100% - - - - - - - - 

Ofta (2 st) 1 st 50 % 1 st 50 % - - - - - - 

Vet inte 

(4 st) 

- - 2 st 50 % - - 2 st 50 % - - 

Sällan 

(2 st) 

- - - - - - 2 st 100% - - 

Aldrig (0 st) - - - - - - - - - - 
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TABELL 81: SAMBAND MELLAN ATT HANDLA EKOLOGISKT OCH ANSE ATT EKOLOGISK MAT FÖRBÄTTRAR 

HÄLSAN FÖR KVINNOR MELLAN 61 OCH UPPÅT ÅR 

Samband mellan att handla ekologiskt (rader) och anse att ekologisk mat förbättrar hälsan 

(kolumner) för kvinnor mellan 61 och uppåt år (8 st) 

 Väldigt mkt Mycket Vet inte Lite Inte alls 

Alltid (0 st) - - - - - - - - - - 

Ofta (2 st) 1 st 50 % 1 st 50 % - - - - - - 

Vet inte 

(0 st) 

- - - - - - - - - - 

Sällan 

(6 st) 

2 st 33 % 2 st 33 % - - 2st 33 % - - 

Aldrig (0 st) - - - - - - - - - - 

MOTIVATION 

TABELL 82: OM UNGA KONSUMENTER ANSÅG ATT EKOLOGISKT PRODUCERAD MAT FÖRBÄTTRADE MILJÖN 

OCH OM DEN FÖRBÄTTRADE HÄLSAN 

Om unga konsumenter (i åldern 18 till 30 år) ansåg att ekologiskt producerad mat förbättrade 

miljön (rader) och om den förbättrade hälsan (kolumner) 

 Väldigt mkt Mycket Vet inte Lite Inte alls 

Väldigt mkt 

(15 st) 

6 st 40 % 2 st 13 % 5 st 13 % 2 st 13 % - - 

Mycket (35 st) - - 15 st 43 % 12 st 34 % 7 st 20 % 1 st 3 % 

Vet inte (24 

st) 

- - 5 st 21 % 12 st 50 % 7 st 29 % - - 

Lite (4 st) - - - - 1 st 25 % 2 st 50 % 1 st 25 % 

Inte alls (2 st) 1 st 50 % - - - - - - 1 st 50 % 
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TABELL 83: OM ÄLDRE KONSUMENTER ANSÅG ATT EKOLOGISKT PRODUCERAD MAT FÖRBÄTTRADE MILJÖN 

OCH OM DEN FÖRBÄTTRADE HÄLSAN 

Om äldre konsumenter (i åldern 41 till 70 år) ansåg att ekologiskt producerad mat förbättrade 

miljön (rader) och om den förbättrade hälsan (kolumner) 

 Väldigt mkt Mycket Vet inte Lite Inte alls 

Väldigt mkt (8 

st) 

2 st 25 % 3 st 38 % 3 st 38 % - - - - 

Mycket 

(19 st) 

1 st 5 % 10 st 53 % 6 st 32 % 2 st 11 % - - 

Vet inte 

(11 st) 

1 st 9 % - - 7 st 64 % 3 st 27 % - - 

Lite (0 st) - - - - - - - - - - 

Inte alls 

(0 st) 

- - - - - - - - - - 

 


