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Sammanfattning 
På livsmedelsmarknaden finns det olika produkter som konsumenten kan välja mellan. Valen 

som görs inom dagligvaruhandeln kan påverka individen och samhället på olika sätt, då 

produkter har olika näringsinnehåll och de har producerats under olika förutsättningar. För att 

konsumenten ska veta hur olika produkter påverkar individen och samhället finns det olika 

märkningar såsom Fairtrade och KRAV. Ekologiska produkter marknadsförs som hälsosamma 

samtidigt som de ska vara bättre för miljön än icke ekologiska produkter. Den ekologiska 

marknaden har ökat de senaste 5 åren. Av den anledningen finner vi det intressant att analysera 

vem som väljer att konsumera ekologiska produkter och varför. 

Syftet med studien är att analysera vilka faktorer som påverkar konsumenternas val att 

konsumera ekologiska produkter. För att kunna analysera de olika faktorerna används 

kvantitativa ansatser. Data samlas in genom en enkätundersökning och analyseras med 

ekonometriska tekniker. Resultatet analyseras även med hjälp av ekonomiska teorier. 

Enkätundersökningen genomförs på den svenska marknaden, i de två kommunerna Norrköping 

och Ockelbo.  

Studiens resultat indikerar att utbildning, kön, upplevd kunskap om ekologiska märkningar, 

upplevd mediepåverkan, härkomst och kommun är signifikanta variabler för att förklara 

ekologisk konsumtion. Resultatet indikerar även att de två viktigaste argumenten för att 

konsumera ekologiska produkter är ur hälso- och miljösynpunkt. 

Nyckelord: Ekologiska produkter, Konsumtionsmönster, Konsumtionsval, Logitmodell, 

Altruism, Asymmetrisk information, Dissonans, Intuitionernas betydelse, Nyttomaximering, 

Signaleringsteori. 
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Abstract 
The consumer can choose between different products at the market of groceries. These choices 

can affect the human being and society in different ways, because products do not have the 

same nutritional value and they may not have been produced in the same way. Therefore, it is 

important for the consumer to have knowledge about brands like Fairtrade and KRAV. In 

Sweden, the products that are marketed as healthy and environmentally friendly alternatives are 

called ecological products. In the last 5 years, the market of ecological products has increased, 

because the market shows that the demand of ecological alternatives has increased. For this 

reason, we think it is interesting to analyze who the typical consumer of ecological products is 

and why. 

The purpose of this study is to analyze which factors that affects the consumer’s choice of 

ecological products. To analyze the different factors the study is using quantitative methods. 

The data will be collected from surveys and then analyzed by using econometrical techniques, 

and the results will be analyzed and examined using economic theories. The survey is being 

performed on the Swedish market, where the municipalities Norrköping and Ockelbo has been 

chosen. Norrköping has a substantially larger population than Ockelbo, which we consider is a 

benefit for the study. 

The results of the study shows us that education, gender, perceived knowledge about ecological 

brands, experienced influence from media, a Nordic heritage and municipality are significant 

variables to explain ecological consumption. The results also indicate the two most important 

arguments for consuming ecological products are those of health and environmental 

perspectives. 

Keywords: Ecological products, Consumption patterns, Consumption choices, Logit-model, 

Altruism, Asymmetric information, Dissonance, The importance of institutions, Utility 

maximation, Signaling theory. 
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1 !Inledning  

1.1 !Bakgrund 

Konsumenter ställs dagligen inför val och de olika valen kan vara mer eller mindre viktiga för 

individen. Konsekvenserna av valen analyseras i vissa fall utförligt och noga, i andra fall 

genomförs valen rutinmässigt. Val som påverkar framtiden kan t.ex. vara att köpa bil och 

bostad. Andra val, som att välja vilken mjölksort eller toalettpapprets märke har generellt 

mindre påverkan på individens framtid. Av den anledningen kan de valen vanligtvis 

genomföras rutinmässigt. (Iyengar & Lepper, 2000). 

När konsumenten väljer mellan olika produkter inom dagligvaruhandeln påverkar det individen 

och samhället. Produkter har olika näringsinnehåll, vilket påverkar individens hälsa. 

Hälsoaspekten är central för vissa individer och kan avgöra vilka produkter individen väljer att 

konsumera. I ett längre perspektiv uppkommer konsekvenser som indirekt påverkar såväl den 

enskilda individen som människor i individens omgivning. Hur produkten har producerats och 

under vilka förutsättningar det har skett kan påverka såväl miljön som samhället. (Sanne, 2012). 

Exempel på val som kan påverka miljön i samhället är inköp av produkter med olika märkningar 

som Fairtrade och KRAV. Märkningarna värnar dels om miljön och dels om en hållbar 

samhällsutveckling. Till följd av marknadens utveckling har antalet märkningar och utbudet av 

livsmedelsprodukter ökat (Ryegård & Ryegård, 2015). 

De ekologiska produkterna marknadsförs som hälsosamma samtidigt som de anses vara bättre 

för miljön. Miljöfördelarna som ekologiska produkter medför är minskade utsläpp av 

miljöskadliga kemikalier och gaser. (Wier & Calvery, 2002). Enligt Pleijel (2003) påverkar de 

miljöskadliga ämnena såväl djur som människor och växter. Sterner (2015) menar att de 

verkliga kostnaderna för hur vi förbrukar naturresurserna idag kommer visas i framtiden. 

Människors val av livsstil bör därmed tas i åtanke, då valen påverkar miljön i framtiden. 

Konsumenter har blivit medvetna om de hälso- och miljökonsekvenser som konsumtion av 

livsmedel medför. Genom att konsumera ekologiska produkter upplever individer att de bidrar 

till en bättre miljö samt att de erhåller en förbättrad hälsa. (Rudholm m.fl., 2011). 
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1.2 !Problemformulering 

Under de senaste 5 åren har försäljningen av ekologiska produkter ökat, vilket medför att 

ekologiska produkter år 2014 utgör ca 6 % av marknaden. Marknadsföringen av ekologiska 

produkter bedrivs för att visa på ett brett sortiment för de medvetna konsumenterna. Samtidigt 

upplever aktörerna på marknaden att konsumenter efterfrågar flera ekologiska alternativ. 

(Ryegård & Ryegård, 2015).  

Vem som väljer att konsumera ekologiska produkter blir således intressant att analysera. 

Exempelvis kan kön, ålder och levnadsstandard tänkas påverka huruvida individen väljer att 

konsumera ekologiska produkter. Vidare påverkas individen av media genom ett 

informationsflöde gällande dieter, träning och förhållningssätt till livsmedel. Delar av 

informationsflödet diskuterar ekologiska produkter och de hälsoeffekter konsumtionen av 

ekologisk produkter medför. Informationen och medvetenheten om miljöpåverkan medför att 

det finns en ekologisk trend i samhället (Andersson & Graffman, 2010). 

Omgivningen som konsumenten lever i kan påverka konsumentens inställning och köpvanor 

av ekologiska produkter. Institutionella faktorer i konsumentens närhet kan medföra att ett 

köpmönster av ekologiska produkter kan förutses. Vidare är det intressant att analysera varför 

individer väljer att konsumera ekologiska produkter när den monetära kostnaden vanligen är 

högre. 

1.3 !Syfte 

Syftet med studien är att analysera hur olika faktorer påverkar individers val att konsumera 

ekologiska produkter i Sverige. Vidare ämnar studien att analysera vem som väljer att 

konsumera ekologiska produkter och varför. Utifrån syftet formuleras följande två 

forskningsfrågor: 

* Finns det faktorer som påverkar benägenheten att konsumera ekologiska produkter och kan 

faktorerna identifieras? 

* Hur motiverar individer konsumtion av ekologiska produkter och vilka är de vanligaste 

argumenten?  
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1.4 !Märkningar inom livsmedelsindustrin  

Tabell 1 nedan innehåller en introduktion till några märkningar på den svenska 

livsmedelsmarknaden. I Kapitel 5 och 6 analyseras konsumenters inställning och kunskap om 

olika märkningar inom livsmedelsindustrin. 

TABELL 1 BESKRIVNING AV LIVSMEDELSMÄRKNINGAR 

Namn Logga Beskrivning 

EU-ekologiskt  

 

Ekologiska produkter inom EU som uppfyller 

kraven i EUs förordning för ekologiskt jordbruk.  

KRAV 

 

Svensk standard som liknar EU-ekologiskt, men är 

strängare bl.a. gällande djurhållning. 

Bra miljöval 

 

Naturskyddsföreningen har i samarbete med 

handelsorganisationer i Sverige utformat standarder 

för hur produkten påverkar miljön.  

Svanen 

 

Nordisk standard som tar hänsyn till produktens 

livscykel. Används vanligen på kemiska produkter, 

t.ex. hygienartiklar. 

Fairtrade 

 

Märkningen indikerar att leverantören av 

produkten tar ett ansvar för underleverantörer i 

frågor gällande levnadsvillkor.  

MSC 

 

Fiske som sker med tillåtna metoder i bestånd som 

anses tillräckligt stabila för fiske.  

Egen bearbetning. Källa: ICA 2016. 

Tabell 1 innehåller olika produktmärkningar som konsumenter kan välja mellan. Märkningarna 

är inte endast ekologiska utan utgör även andra märkningar som individer kan vara intresserade 

av. Vår studie analyserar ekologiskt märkta produkter, dvs. EU – ekologiskt och KRAV, övriga 

märkningar exkluderas.  
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1.5 !Metod 

Studien utgår från kvantitativa ansatser, där data samlas in genom enkäter och sedan analyseras 

med ekonometriska tekniker. Enkätundersökningen genomförs i två utvalda kommuner i 

Sverige under våren 2016. Valet av kommunerna görs med hänsyn till att en skillnad i 

befolkningsstorlek återfinns mellan kommunerna. Vidare motiveras valet av praktiska 

anledningar, då vi har lokalkännedom om Norrköping och Ockelbo. Att kommunerna är av 

olika storlek ses som en fördel, då skillnader i konsumtionsmönster av ekologiska produkter till 

följd av kommunstorlek kan fångas upp, om en sådan skillnad finns. Resultatet analyseras och 

undersöks även med hjälp av ekonomiska teorier. Data från enkätundersökningen används för 

att genomföra ekonometrisk analys för att bl.a. analysera om det finns några faktorer som 

påverkar konsumenternas val angående ekologiska produkter. Den ekonometriska analysen 

genomförs med hjälp av statistikprogrammet EViews7. Studien avser även att följa 

rekommendationerna som Hermerén (2011) beskriver i sin rapport om god forskningssed. 

1.6 !Avgränsning 

Studien genomförs på den svenska marknaden för ekologiska produkter, vilket medför att en 

jämförelse med resultat från studier i andra länder riskerar att bli missvisande. En anledning till 

att jämförelser mellan länders resultat kan bli missvisande är att det finns skillnader i 

värderingar och kultur. Andra problem med resultatjämförelser kan bero på informationsflöde, 

medvetenhet och ekonomiska möjligheter (Roland, 1999).  

Data samlas in i två svenska kommuner, Norrköping och Ockelbo. Sammanlagt delas 400 

enkäter ut. Anledningen till antalet enkäter är att datamaterialet ska utgöra ett tillräckligt 

underlag för en statistisk analys. Vidare begränsas studien till två kommuner pga. tidstillgång 

för uppsatsen.  
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1.7 !Forskningsbidrag 

I studien analyseras de faktorer som kan påverka benägenheten att konsumera ekologiska 

produkter. Genom marknadsbeskrivningen och analysen av vilka konsumenter som tenderar att 

konsumera ekologiska produkter avser studien att bidra till förståelse för livsmedelsmarknaden. 

Studiens resultat kan även kostnadseffektivisera marknadsföringen av ekologiska produkter, då 

kännedom om olika individtyper kan leda till effektivare marknadsföring. Resultatet från 

studien bidrar även med insikt i hur konsumenter uppfattar att de blir påverkade av 

informationsflödet från media. Ytterligare forskningsbidrag är att undersöka och analysera 

vilka produktkategorier som konsumenter finner viktigast vid val av ekologiska produkter. 

Studien avser även att analysera vilka de vanligaste argumenten är vid konsumtion av 

ekologiska produkter.   

1.8 !Disposition 

I Kapitel 2 introduceras tidigare forskning som berör ekologiska produkter. De presenterade 

resultaten bidrar med förståelse om vilken forskning som har bedrivits och varför mer forskning 

är nödvändig.  

Den teoretiska referensramen som används i studien beskrivs i Kapitel 3. 

Studien utgår från egeninsamlad data och hur data behandlas beskrivs i Kapitel 4. Olika 

ekonometriska modeller diskuteras för att motivera valet av logitmodellen och dess antaganden.  

Kapitel 5 ägnas åt en genomgång av resultaten från enkätinsamlingen. Resultat från skattningar 

och resultat från den beskrivande statistiken presenteras i tabeller och figurer.  

I Kapitel 6 diskuteras resultatet utifrån tidigare presenterade teorier. Teorierna appliceras på 

studiens resultat för att förklara vad som medför att en konsument väljer att konsumera 

ekologiska produkter.  

Kapitel 7 presenterar en slutsats av studiens resultat och avslutningsvis presenteras förslag till 

fortsatta studier i Kapitel 8.  
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2 !Tidigare forskning 
En studie som genomfördes under 90-talet i Nordirland fann indikationer på att kvinnor i 

åldrarna 35-44 är mer benägna att köpa ekologiska produkter. Davies m.fl. (1995) genomförde 

interjuver med befolkning från såväl städer som landsbygd för att undersöka konsumenters 

inställningar till ekologiska produkter. Resultatet från studien är osäkert och kunde ej bekräftas 

genom en kontrollundersökning. Studien fann ej signifikanta belägg för att antalet barn i 

hushållet påverkar benägenheten att handla ekologiska produkter. (Davies m.fl., 1995). 

Ozguven (2012) genomförde en turkisk studie under januari år 2012 som visade att vissa 

faktorer driver konsumenter att konsumera ekologisk mat. Syftet med studien var att undersöka 

vilka argument som konsumenter har för att konsumera ekologisk mat. Studien bestod av frågor 

såsom sociodemografiska egenskaper, produktgrupper och motivationsfaktorer. Exempel på 

motivationsfaktorer från studien var kvalitet och pris. Studien genomfördes med hjälp av 

enkätutskick och statistiska modeller. Resultatet från studien indikerade att hälsa, kvalitet och 

pris var centrala faktorer för konsumenten vid val av ekologisk mat. Vidare ansåg Ozguven 

(2012) att hälsa och pris kan särskiljas som de två mest centrala drivkrafterna för att konsumera 

ekologisk mat. 

I Sverige genomförde Magnusson m.fl. (2001) en enkätstudie om ekologisk mat. Enkäten 

bestod av två delar, där den första undersökte individens köpfrekvens och den andra delen 

undersökte inställningen. Undersökningen visade att majoriteten av respondenterna hade en 

positiv attityd till att köpa ekologisk mat. Kvinnor var signifikant mer positiva än män och 

högskoleutbildade personer uppvisade även signifikans till att köpa ekologisk mat. Andelen 

positiva attityder till ekologisk mat var mellan 46 till 67 %, samtidigt som 13 % köpte 

ekologiska varor ganska ofta, mycket ofta eller alltid. I studien fann de även att hälsa och lång 

hållbarhet var två faktorer som har betydelse vid inköp av ekologisk mat. Anledningen till att 

13 % köpte ekologisk mat var för att respondenterna ansåg att priset är för högt på ekologisk 

mat. Respondenterna ansåg sig även ha problem med vad som kännetecknar en ekologisk vara. 

(Magnusson m.fl., 2001). 
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Från en studie genomförd i Holland fann Doorn & Verhoef (2011) att Willingness to Pay (WTP) 

för ekologiska produkter varierar i olika kundsegment. Resultatet tolkades som att kunder kan 

delas in i olika segment, där betalningsviljan för att köpa ekologiska produkter skiljer mellan 

segmenten. I studien tillfrågades studenter från ett holländskt universitet om vilka 

konsumtionsval de skulle göra om olika alternativ fanns tillgängliga. Studien indikerade att 

WTP skiljer mellan olika produktsegment. Genom ytterligare undersökning på holländska 

konsumenter bekräftades resultatet. (Doorn & Verhoef, 2011). 

Tidigare forskning kan inte fastställa ett entydigt samband mellan benägenheten att konsumera 

ekologiska produkter och socioekonomiska faktorer. Således är appliceringen av studiernas 

resultat på den svenska marknaden för ekologiska produkter inte problemfri. Studierna 

genomfördes dels i olika länder och studien i Sverige gjordes år 2001. Kulturella skillnader och 

sociala faktorer kan även ha inverkan på benägenhet att konsumera ekologiska produkter. 

Vidare har marknaden för ekologiska produkter förändrats sedan studierna genomfördes, 

därmed är studierna inte direkt tillämpbara. Att marknaden för ekologiska produkter har 

förändrats kan indikera att konsumenters preferenser och inställning till ekologiska produkter 

har förändrats under tidsperioden (Ryegård & Ryegård, 2015). 

Undersökningar gällande konsumenters inställning till ekologiska produkter indikerade att en 

majoritet av konsumenterna ansåg att ekologiska produkter är bra för miljön och samtidigt bra 

för hälsan. Respondenter uppgav även att klimatoron påverkar deras köpmönster av produkter. 

Samtidigt indikerade undersökningen att respondenter som oroar sig för klimatet inte 

nödvändigtvis var köpare av ekologisk mat. (Davies m.fl., 1995). 

Studier fram till år 2015 finner inte belägg för att ekologiska produkter är bättre för hälsan än 

icke ekologiska produkter. Således finns det inte belägg för att ekologiska produkter har en 

hälsofördel för konsumenterna. (Livsmedelsverket, 2015).  

Enligt Sgroi m.fl. (2015) kan en omställning till att producera ekologiska produkter medföra 

ekonomiska och klimatmässiga fördelar. En fallstudie har undersökt vilka effekter en övergång 

till ekologisk produktion av olivolja medför. Kostnader och intäkter har jämförts mellan 

konventionell och ekologisk olivolja vid en siciliansk gård. Olivernas tillväxt har en cykel med 

tre faser och de har tagits hänsyn till vid beräkningar av kostnader och intäkter. Resultatet från 

studien indikerade att övergången medför såväl ekonomiska som miljömässiga fördelar. 

Studien visade även att avkastningen i form av oliver per ytenhet minskar vid övergången, men 

att den minskade avkastningen motverkas högre pris och subventioner. (Sgroi m.fl., 2015).  
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3 !Teoretisk referensram 

3.1 !Nyttomaximeringsteori 

Ett generellt och grundläggande antagande inom ekonomiska teorier är att individer är rationella 

vid val av konsumtionskombinationer och att konsumtionsvalen maximerar nyttan. Varje 

individ väljer därmed att konsumera produkter ur olika produktkategorier, där kombinationen 

av produkterna förväntas maximera individens specifika nyttofunktion. Utifrån individuella 

preferenser kan individen göra val av kombinationer som maximerar den individspecifika 

nyttan. Således har individer olika preferenser som gör att de konsumerar olika produkter för 

att uppnå sin specifika nyttomaximering. (Gravelle & Rees, 2004). 

Individ i erhåller nyttan Ui genom nyttofunktionen U(X1,X2…Xn). Förenklingen av antagandet i 

Ekvation 1 görs genom att X1,X2…Xn antas till varukorgen Xi enligt Ekvation 2. (Gravelle & 

Rees, 2004). 

!" = !(%&, %( …%*) (1) 

!" = !(%")   (2) 

I Ekvation 2 kan Xi antas till olika faktorer som påverkar individens upplevda nytta av 

konsumtion. Exempelvis kan faktor X1 vara hur konsumenten upplever hälsopåverkan från 

konsumtion och X2 antas vara miljöpåverkan. Ett ytterligare alternativ är att låta Xn vara socialt 

kapital. Socialt kapital kan enligt Coleman (1988) definieras som tillgångar i samhället, där 

tidigare erfarenheter och sociala grupper påverkar individers ageranden. Vad som utgör det 

sociala kapitalet och hur det används beror på vilken grupp av individer som studeras. Generellt 

kan det sociala kapitalet utgöras av hur andra värderar individens konsumtion. Erfarenheterna 

tillsammans med omgivningen medför att individer tar hänsyn till det sociala kapitalet i 

nyttofunktionen. 

För att ett maximeringsproblem ska uppstå förutsätter teorin att det finns restriktioner för 

konsumtionsmöjligheterna. Restriktionerna kan härstamma från t.ex. individens inkomst, 

tidsbegränsning eller tillgång till produkter. Om restriktioner i enlighet med Ekvation 3 inte 

föreligger kan individen i teorin konsumera en oändlig mängd av varje produkt och således 

försvinner nyttomaximeringsproblemet. (Gravelle & Rees, 2004).  

," = %"-."-  (3) 
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Flera faktorer kan påverka hushållens budget för konsumtion av livsmedelsprodukter. 

Exempelvis finns det indikationer på att en högre inkomst i hushållet medför en större budget 

för konsumtion av livsmedel. Samtidigt medför en högre inkomst att rörligheten i budgeten för 

livsmedel kan öka, dvs. budgeten är mindre strikt i jämförelse med hushåll med lägre inkomst. 

(Lööv m.fl., 2015). Resonemanget medför att konsumenter med en livsmedelsbudget som är 

snäv inte har samma möjlighet att acceptera procentuella prisökningar i högre prisintervall vid 

övergång till ekologiska produkter. 

För att individen ska kunna nyttomaximera förutsätts fullständig information om de olika 

konsumtionsvalen. Om fullständig information inte föreligger kan ett problem uppkomma i och 

med den asymmetriska informationen. Det grundläggande problemet med asymmetrisk 

information är att båda parter vid köp och försäljning inte har erhållit samma information om 

produkten. Ena parten kan inte göra en fullständig bedömning om asymmetrisk information 

föreligger. Således kan inte personen bedöma den nytta som konsumtionen av produkten skulle 

medföra. (Carlton & Perloff, 2003). 

Enligt Akerlof (1970) är marknaden för begagnade bilar ett exempel på en marknad med 

asymmetrisk information. Säljaren har antagligen mer information om bilen, medan köparen 

har svårare att göra en objektiv bedömning om bilens skick. Således kan säljaren undanhålla 

viss information för att maximera försäljningspriset och därmed maximera sin egen nytta. För 

att delvis motverka den asymmetriska informationen görs bl.a. en testkörning av bilen, kvitton 

på genomförda reparationer och service, samt bevis på besiktning. Problemet med asymmetrisk 

information på marknader är att produkter av högre kvalitet som inte kan urskiljas från de med 

lägre kvalitet kan bli undanträngda från marknaden.   

Märkningar på ekologiska produkter medför att konsumenter har möjlighet att skilja mellan 

ekologiska och icke ekologiska produkter. Genom märkningen erhåller konsumenter en 

möjlighet att medvetet välja produkter som anses vara bra för miljön i enlighet med villkoren 

för ekologisk märkning. Det är dock rimligt att viss asymmetrisk information fortfarande 

föreligger på marknaden för livsmedelsprodukter. Att ekologiska produkter ska vara bättre ur 

ett miljöperspektiv är omdebatterat och hälsoeffekterna är som tidigare nämnt tvivelaktiga. 

Enligt Livsmedelsverket (2015) finns det inget dokumenterat samband mellan ekologiska 

produkter och hälsoförbättringar som skulle medföra en rekommendation att konsumera 

ekologiska produkter.  
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Krichmann m.fl. (2014) diskuterar forskning och resultat som finns år 2014 angående 

ekologiska produkter. Konsumenten bör vara mer saklig i sin bedömning av ekologiska 

produkter och inte nödvändigtvis anta att ekologiska produkter är bättre för miljön och 

samhället. Vidare diskuteras det vad ett ekologiskt jordbruk innebär och hur det ska utvecklas 

för att eventuellt sammanföra ett ekologiskt och icke ekologiskt jordbruk. Marknaden erbjuder 

också lokalt odlade produkter som inte har en ekologisk märkning men anses medföra 

miljöfördelar. 

Enligt Magnusson m.fl. (2001) är det svårt för en genomsnittlig konsument att tillgodogöra sig 

tillgänglig information om t.ex. märkningar och lokal produktion. Till följd av olika 

märkningar, svårigheter att tillgodogöra sig information samt viss misstro mot producenter är 

det rimligt att anta att asymmetrisk information föreligger på livsmedelsmarknaden. 

3.2 !Utvidgning av nyttomaximeringsteorin 

Konsumtion av produkter uppstår när det finns ett behov att tillfredsställa. Behov som 

tillfredsställs kan ha olika karaktär beroende på hur behovet har uppstått. Ett sätt att kategorisera 

behov är enligt Maslows behovshierarki. Hierarkin beskriver individens behov i sju nivåer, där 

de första syftar till en individs grundläggande behov. De primära behoven som tillgodogörs 

genom konsumtion av livsmedelsprodukter är att betrakta som fysiologiska förutsatt att de inte 

redan är uppfyllda. (Evans m.fl., 2008). 

Som nämnts tidigare strävar rationella konsumenter efter att maximera nyttan av konsumtionen 

givet budgetrestriktionerna. Enligt Frey (1997) kan nyttomaximeringsteorin behöva utvecklas 

för att förklara individers konsumtionsmönster. För att komplettera nyttomaximeringsteorin 

och således förklara varför preferenser och nytta uppkommer menar Frey (1997) att inre 

faktorer och motivationer behöver analyseras. Samtidigt kan en kartläggning av 

beteendemönster öka förvirringen snarare än förståelsen.   

Lancaster (1996) diskuterar när nyttan av en produkt uppkommer. Diskussionen utvidgar 

nyttomaximeringsteorin med var, när och hur, dvs. konsumtionstillfälle påverkar den upplevda 

nyttan. Således påverkar inte enbart de yttre faktorerna, pris och produktens funktion den 

upplevda nyttan utan även de inre faktorerna som miljön produkten konsumeras i. 
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Enligt Lancaster (1996) kan även en konsument uppleva nytta beroende på hur andra ser på 

konsumtionen. Att välja en viss produkt kan medföra att individen blir socialt accepterad eller 

följer normer. Genom att individen blir socialt accepterad kan den upplevda nyttan av 

konsumtionen öka ytterligare (Frank, 2008). För konsumenter som vanligen umgås i sociala 

grupper, där miljömedvetenhet finns, kan konsumtion av ekologiska produkter medföra att 

individen upplever ökad nytta. Samtidigt kan konsumtion av icke ekologiska produkter medföra 

att individen upplever mindre nytta av konsumtionen.  

Med hjälp av Lancaster (1996), Frey (1997) samt förståelse om Maslows behovshierarki kan 

ekologisk konsumtion analyseras. Konsumtion av ekologiska produkter kan uppfylla individers 

behov i en högre behovsnivå beroende på konsumentens preferenser. En konsument som 

konsumerar ekologiska produkter kan utöver de fysiologiska behoven uppfylla de sociala 

behoven. De sociala behoven uppfylls om omgivningen uppskattar att individen väljer att 

konsumera ekologiska produkter istället för icke ekologiska produkter. 

3.3 !Institutionernas betydelse 

Enligt bl.a. North (1993) fattar individer rationella beslut. Dock påverkas människan av 

samhället, kulturer och institutioner (Hodgson, 2012). Definitionen av en institution är att det 

är spelregler i samhället som formar mänskliga beteenden (Groenewegen m.fl., 1995). I Figur 

1 illustreras en institutions uppbyggnad. 

FIGUR 1 ILLUSTRATION AV EN INSTITUTIONS UPPBYGGNAD 

 

Egen bearbetning. Källa: Groenewegen m.fl. 1995. 
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I Figur 1 innebär värderingar vad individer uppfattar som viktigt i livet, t.ex. säkerhet. Normer 

är däremot accepterade uppfattningar om hur säkerheten ska uppnås, genom t.ex. rättvisa och 

etikett. Reglerna utgör värderingar och normer som individen dagligen möter. Normer, 

värderingar och regler utgör tillsammans institutioner som formar beteenden i samhället. 

(Groenewegen m.fl., 1995).  

Det kan finnas skillnader i institutionerna mellan olika samhällen och till följd av skillnaderna 

kan konsumtionsmönster variera, då individer påverkas av olika institutioner. Således kan olika 

individer formas av olika institutioner och därmed fatta olika beslut (Groenewegen m.fl., 

1995). Omgivningen som konsumenten befinner sig i kan påverka individens preferenser. 

Påverkan kan bl.a. ske från omgivningens normer och sociala faktorer. Omgivningen som 

konsumenten befinner sig i har således betydelse för vilka produkter som individen väljer att 

konsumera. Beteendemönster som är socialt accepterade av samhället eller i vänskapskretsar 

påverkar individens upplevda nytta (North, 2006). Således fattar individen de faktiska besluten 

utifrån omgivningens uppfattningar (Coleman, 1988). Med hänsyn till institutioner kan 

konsumtion av ekologiska produkter förklaras med att individens omgivning vanligen 

konsumerar ekologiska produkter. Konsumenten kan uppleva att konsumtionen av 

ekologiska produkter sker frivilligt men egentligen beror det delvis på institutionens påverkan.  

En institutions påverkan kan t.ex. medföra att kollektiva nyttigheter överutnyttjas, då 

institutionerna har gett individerna uppfattningar om att de inte behöver ta ansvar för den 

kollektiva nyttigheten. Således ökar risken för överutnyttjande av de kollektiva nyttigheterna 

pga. att ingen exkludering är möjlig. Kollektiva nyttigheten blir överutnyttjad pga. den 

försumbara kostnaden. Överutnyttjandet av kollektiva nyttigheter kallas ibland för 

allmänningens tragedi. (Ostrom, 1990). 
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För att en marknad ska uppstå, bestå och fungera effektivt är en förutsättning att säljare och 

köpare kan finna varandra. Olika institutionella teorier behandlar problemet med 

marknadsinformation olika. Enligt den neoklassiska teorin antas fullständig information mellan 

köpare och säljare. Således kan problem pga. institutioner försummas, då institutioner i den 

neoklassiska teorin inte bidrar med förklaring av marknaden. Om institutioner istället 

inkluderas i teorin uppstår problem med att samhällen har olika normer, värderingar och regler. 

Till följd av institutionerna kan konsumenter inte värdera nyttor av olika produkter korrekt och 

därmed kan ineffektiva marknader uppstå. (Groenewegen m.fl., 1995). 

Givet de institutionella förutsättningarna finns det en risk att asymmetrisk information uppstår. 

Institutionerna i samhället kan påverka individers uppfattning om att t.ex. ekologiska produkter 

medför hälsofördelar för individen, medan tidigare forskning inte funnit belägg för det. Om 

institutionen förespråkar ekologisk konsumtion framlyfts sannolikt information som stödjer 

ekologisk konsumtion. Till följd av asymmetrisk information erhåller konsumenten 

nödvändigtvis inte objektiv information, då informationsflödet har påverkats av institutionen. 

3.4 !Kognitiv dissonans, altruism & signalering  

Enligt Evans m.fl. (2008) är kunskap om olika livsstilar centralt för att få insyn i konsumenters 

rutiner. Konsumenter har olika åsikter och de uttrycks bl.a. av livsstilsmönster samt hur 

konsumenter väljer att tillbringa tid. Vidare kan kännedom om konsumenters livsstil ge en 

inblick i konsumenters motivation och drivkraft. Således kan en analys av konsumenters 

livsstilsmönster och drivkrafter bidra till ytterligare förståelse för hur konsumenter väljer att 

konsumera. 

För att öka möjligheten till en effektiv marknadsföring av ekologiska produkter är det centralt 

att marknadserbjudandet tolkas på ett önskvärt sätt. Marknadsförare försöker associera 

produkter och erbjudanden med positiva känslor och erfarenheter som konsumenten har (Evans 

m.fl., 2008). När ekologiska produkter marknadsförs används bl.a. öppen natur, fria djur och 

välmående. Enligt Solér (1997) marknadsförs ekologiska produkter genom de attribut som 

konsumenter anser som viktigast och det kan t.ex. vara välmående djur och öppen natur. 
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Ett begrepp inom psykologin är kognitiv dissonans, vilket också kan appliceras inom 

ekonomisk teori (Akerlof & Dickens, 1982). Kognitiv dissonans är en känsla som uppkommer 

om förväntningar om konsumtion skiljer från känslan av faktisk konsumtion. Således beror 

kognitiv dissonans bl.a. på vilka förväntningar individen har på konsumtionen. Individer har 

olika uppfattningar och idéer, vilket medför att olika situationer för individen kan leda till en 

känsla av dissonans. Dissonans vill individer inte känna och de väljer därmed att ändra sina 

attityder, åsikter och handlingar för att minimera dissonansen. Av den anledningen kan 

individer välja att umgås med personer som har liknande synsätt och åsikter. Dock kan individer 

utnyttja dissonansen för att andra personer ska uppleva obehag och därmed ändrar de omedvetet 

sina beteenden och attityder. (Evans m.fl., 2008). 

Ett exempel på dissonans är när en individ försöker intala sig själv att det val som individen 

gjorde var rätt, trots att det eventuellt fanns ett bättre val. Anledningen till beteendet är att 

människan vill vara en rationell beslutsfattare och därför anpassar individen informationen efter 

det felaktiga beslutet. Således vill människan känna sig nöjd med beslutet och därmed generera 

en maximal nytta. I traditionell mikroekonomi är det beteendet som anpassas till preferenserna, 

medan inom teorin om kognitiv dissonans ändras preferenserna för att anpassa sig till ett visst 

beteende. (Akerlof & Dickens, 1982). 

För konsumenter på livsmedelsmarknaden kan en dissonans gällande ekologiska produkter 

finnas. En del konsumenter anser att ekologiska produkter är bra för hälsa och miljö. Om utfallet 

av ekologisk konsumtion för de individerna skiljer sig från förväntningarna, bättre hälsa och 

miljö, kan dissonans för individen uppstå. Utfallet har alltså avvikit från utfallet, vilket kan ge 

upphov till dissonans.  

Teorier om altruism kan bidra med ytterligare förståelse till varför konsumenter väljer att 

konsumera ekologiska produkter. Ren altruism innebär att individen genomför en prestation 

utan att behöva en motprestation (Kolm, 2006). På marknaden för ekologiska produkter kanske 

konsumenten inte anser sig uppleva egennytta av att konsumera ekologiska produkter. Valet att 

konsumera ekologiska produkter görs istället för andra personers välmående genom t.ex. 

förbättrad miljö.  
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Enligt t.ex. Andreoni (1990) innebär oren altruism (warm-glow) att konsumenten upplever en 

egennytta genom konsumtionen. Att välja ekologiska produkter medför att konsumenten 

upplever en förbättrad känsla i jämförelse med att konsumera icke ekologiska produkter till 

följd av att produkten är ekologisk. Individen upplever därmed en warm-glow känsla, vilket 

ökar värdet av konsumtionen.  

Enligt bl.a. Shaw & Shiu (2002) kan individer anpassa konsumtionen efter vilka signaler 

konsumtionen medför. Konsumenter som konsumerar produkter med signalvärde antar att 

omgivningen uppfattar signalerna och därmed förstärks nyttan som konsumenten upplever. 

Genom signaleringen uttrycker individen delar av sin personlighet. Konsumtionen som medför 

signalering kan således bli en del av individens identitet. När individen väljer att konsumera 

ekologiska produkter kan konsumenten uppleva att en signalering till omgivningen sker. För 

att signaleringen till omgivningen ska ske är det centralt att den ekologiska produkten kan 

urskiljas från icke ekologiska produkter. En önskvärd signalering genom ekologiska produkter 

kan vara att individen värnar om djur och natur. 

3.5 !Utbud & efterfrågan 

Marknader skapas genom konsumenters behov samt möjligheten för företag att bjuda ut 

produkter. Nyttomaximerande konsumenter tillgodoser behovet genom att konsumera en 

produkt. Konsumtion sker om den upplevda nyttan av konsumtionen överensstämmer med 

kostnaden för att konsumera produkten. Den utbjudna kvantiteten av produkten som kan 

konsumeras härleds till företagens marginalkostnad för produkten. Om marknaden inte regleras 

genom begränsningar som inträdeshinder och skatter styrs marknaden av utbud och efterfrågan. 

Om vinster förekommer på marknaden medför det att nyetableringar sker, om förluster 

förekommer lämnar aktörer successivt marknaden. Således medför det att vinster och förluster 

på lång sikt inte uppstår och marknaden befinner sig i balans. Beroende på konsumenters 

nyttofunktioner kan priskänsligheten för produkter variera. Priskänsligheten mäts med hjälp 

av elasticiteter och de olika elasticiteterna kan kategorisera produkter i olika kategorier. 

(Goolsbee m.fl., 2013). 

Marknaden för ekologiska produkter är en del av livsmedelsmarknaden. Ekologiska produkter 

utgör ett substitut till icke ekologiska produkter. Ekologiska produkter är vanligen dyrare än 

icke ekologiska, vilket medför att ekologiska produkter kan tolkas som en lyxvara. Enligt t.ex. 

Goolsbee m.fl. (2013) har lyxvaror en högre elasticitet än motsvarande normala produkter.  
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4 !Genomförande av studien 

4.1 !Enkätens utformning 

Enkätundersökningen består av 17 frågor, där de 8 första syftar till att undersöka respondentens 

inställning till ekologiska produkter. Anledningen till uppdelningen är att respondenter kan 

tänkas vara mer uppmärksamma i början av en enkät. Således medför uppdelningen att 

respondenten svarar på frågor som behöver mer uppmärksamhet först. Resterande frågor är 

socioekonomiska som t.ex. kön och ålder. De kan tänkas behöva mindre uppmärksamhet att 

svara på än frågorna gällande ekologiska produkter. Till följd av resonemanget är det 

fördelaktigt att placera socioekonomiska frågor i slutet av enkäten. Frågornas svarsalternativ är 

ordnade efter alfabetisk ordning och enkätens storlek är anpassad för ett A4-ark med 

dubbeltryck. Anledningen till storleken är att respondenten endast ska få ett papper att fylla i 

och därmed kan sannolikheten öka att respondenten väljer att fylla i enkäten. Enkät med 

tillhörande förklaringsmatris återfinns i Appendix A och B. 

4.2 !Pilotundersökning 

Innan enkäten slutligen godkändes för användning genomfördes pilotundersökningar bland ca 

20 deltagare i åldrarna 18-70 år med varierande socioekonomiska faktorer. Pilotundersökningen 

bidrog till småkorrigeringar som t.ex. omformuleringar av frågor och förtydligande av 

svarsalternativ. För en slutlig kontroll av enkätens korrigeringar fylldes enkäten i av ytterligare 

2 respondenter. Enkäten har kontrollerats och godkänts av handledare. 
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4.3 Vald insamlingsmetod  

Metoden som används för att samla in enkäterna kallas för face-to-face, vilket innebär att 

respondenten besvarar enkäten på plats. Genom att respondenten har möjlighet att direkt 

besvara enkäten visar undersökningar att svarsfrekvensen tenderar att bli högre jämfört med 

alternativa metoder. Kostnaderna för att använda sig av face-to-face uppkommer huvudsakligen 

till följd av tidsanvändningen vid insamlingen. Övriga kostnader som är förknippade med 

metoden är att skriva ut enkäten och kostnader för transport. Alternativa metoder, t.ex. 

internetformulär medför en lägre insamlingskostnad men erhåller vanligen en lägre 

svarsfrekvens. (Jobber & Fahy, 2009). 

Valet att samla in enkäter med face-to-face metoden beror på att alternativa metoder inte är 

genomförbara för oss, då det inte är möjligt att t.ex. skicka ut e-mail till representativa stickprov 

för populationen när vi saknar tillgång till e-maillistor. E-maillistor som kan erhållas antas inte 

vara representativa stickprov för populationen och således kan inte metoden användas för att 

resultaten ska bli generaliserbara.  

Vid datainsamling med metoden face-to-face bör urvalet ske slumpmässigt, dvs. individer väljs 

efter en slumpmässig process (Jobber & Fahy, 2009). För vår datainsamling innebär det att en 

förutbestämd frekvens av personer som passerar en visualiserad linje väljs. De som väljs enligt 

processen tillfrågas med manuset i Appendix C. Om personen är under 18 år 

exkluderas personen och nästkommande person väljs. Valet av visualiserad linje görs utifrån 

att samtliga i populationen rimligen har anledning att passera området. Således ökar 

möjligheten att respondenterna utgör ett representativt stickprov. 

En tillfrågad som väljer att inte fylla i enkäten medför ett bortfall för studien. Bortfallet kan 

t.ex. uppkomma om respondenten upplever tidsbrist eller uppfattar enkätfrågor som 

känsliga (Jobber & Fahy, 2009). För att minska risken att respondenten uppfattar enkäten som 

känslig informeras respondenten om att deras svar behandlas anonymt. Enkätinsamlingen sker 

även i en försluten låda för att visa på anonymitet. 
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4.4 !Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes under mars och april år 2016 i två kommuner i Sverige, 

Norrköping och Ockelbo. Dagar och tider varierades under mitten av månaderna. Fördelen med 

att samla in data under mitten av månaderna är att bias för tillfällig inkomsteffekt rimligen 

minimeras. Mediebevakningen dagarna före insamling har inte rapporterats som extraordinära 

händelser som kan orsaka bias för insamlingen. Noterbart är att ICA och Coop genomförde 

”eko-veckan” i början av mars, ca 2 veckor innan enkätinsamlingen genomfördes. 

Passerande tillfrågades med manus i åtanke. Respondenter som ställde frågor om enkätens 

frågor ombads att besvara frågan som respondenten först uppfattade frågan. Vid ett fåtal 

tillfällen har frågorna lästs upp för respondenten på begäran. En anledning till uppläsning för 

respondenten har varit att respondenten saknat glasögon. Om språkhinder förelegat har frågorna 

översats till engelska för respondenten. Respondenter som önskat enkäten uppläst har godkänt 

att insamlaren fyller i enkäten och godkänt enkätens ifyllnad. 

I Norrköping samlades enkäterna in vid Söder Tull, Drottninggatan och stadsdelen Smedby. 

Insamlingen i Ockelbo genomfördes vid Södra Åsgatan som passerar Ockelbo centrum. 

Gällande Ockelbo förefaller det orimligt att genomföra insamlingen på annan plats, då 

kommunens storlek inte tillåter det. Vädret under insamlingstillfällena har varit varierande, 

vilket medför att bias för väder minskar.  

För Norrköping tillfrågades var femte passerande person och i Ockelbo varannan. Anledningen 

till de olika insamlingsfrekvenserna beror på kommunernas demografiska egenskaper. Vid 

datainsamlingstillfällena tenderade de tillfrågade att uppvisa en högre grad av stress i 

Norrköping än motsvarande i Ockelbo. Andelen tillfrågade som valde att besvara enkäten var 

högre i Ockelbo.  

I de båda kommunerna samlades 200 enkäter in, dvs. 400 ifyllda enkäter totalt. Från Ockelbos 

enkäter blev 194 godkända för den statistiska modellen. Motsvarande siffra för Norrköping blev 

190 godkända enkäter, således är bortfallsdelen 3 % respektive 5 %. En tänkbar anledning till 

bortfallsskillnaden är att vi uppfattade stressnivån hos respondenterna som högre i Norrköping 

än i Ockelbo. Antalet godkända enkäter anses vara tillräckligt för en fungerande statistisk 

modell. Under enkätinsamlingen har inget systematiskt bortfall av individer som avböjt att 

besvara enkäten iakttagits. Således har risken för systematiskt bias minskats. 
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4.5 !Data 

Data från enkätundersökningen består av frågor av binär och diskret karaktär. 

De binära frågorna kodas som dummyvariabler. Exempel på en fråga med binära 

svarsalternativ som kodas med dummyvariabler är civilstatus. Till följd av svarsfördelningen 

för frågan om antal barn i hushållet väljs variabeln att kodas som en dummyvariabel. 

Respondenters ålder väljs att användas som en diskret variabel. 

Enkätundersökningen består även av frågor som syftar till att undersöka respondentens 

inställning till ekologiska produkter. Frågor av sådan karaktär från de insamlade enkäterna 

beskrivs med hjälp av förklarande statistik. Exempel på en fråga som redovisas med hjälp av 

förklarande statistik är frågan om vilka produkter konsumenten anser vara viktigast att handla 

ekologiskt. Genom den beskrivande statistiken kan respondenternas åsikter jämföras 

med observerade köpmönster på marknaden för ekologiska produkter. Vidare bidrar den 

beskrivande statistiken med förståelse för konsumenters konsumtionsmönster och 

inställning till ekologiska produkter. 

I Tabell 2 nedan åskådliggörs hur kodningen av enkäterna har gjorts. Frågorna följer ordningen 

i enkäten. Det första svarsalternativet har genomgående valts att kodas som nummer 1, vilket 

medför att frågor med flera svarsalternativ erhåller kombinationer av 1:or och 0:or. Fråga 8 har 

t.ex. 6 stycken olika svarsalternativ. Dock har sammanslagningar av svarsalternativen gjorts 

med hänsyn tagen till insamlad data. I Appendix D återfinns variablernas svarfördelningar.  



20!

!

TABELL 2 KODNING AV DATA 

Beroendevariabel Kategorisering Kodning 
Köper vanligen ekologiska varor Dummy = 1 om ja, = 0 annars 
   

Förklaringsvariabel Kategorisering Kodning 
Bra för samhället Dummy = 1 om ja, = 0 annars 
  = 1 om nej, = 0 annars 
   

Upplever respondenten att den  
påverkas av media & bekantskap 

Dummy = 1 om ja, = 0 annars 

   

Upplevd kunskap om  
ekologiska märkningar 

Dummy = 1 om 1-3, = 0 annars 

   

Kön Dummy = 1 om kvinna, = 0 annars 
   

Ålder Diskret = 18-90 år 
   

Civilstatus  Dummy = 1 om singel, = 0 annars 
  = 1 om gift, = 0 annars 
  = 1 om sambo, = 0 annars 
   

Barn i hushållet Dummy = 1 om ja, = 0 annars 
   

Bostadstyp Dummy = 1 om lägenhet, = 0 annars 
  = 1 om villa/radhus, = 0 annars 
   

Hemmaboende Dummy = 1 om ja, = 0 annars 
   

Utbildningsnivå Dummy = 1 om högstadiet, = 0 annars 
  = 1 om gymnasiet, = 0 annars 
   

Hushållets månadsinkomst Dummy = 1 om 0-20’, = 0 annars 
  = 1 om 20’-30’,= 0 annars 
  = 1 om 30’-40’, = 0 annars 
   

Härkomst utanför Norden Dummy = 1 om ja, = 0 annars 
   

Kommun Dummy = 1 om Ockelbo, = 0 annars 

Egen bearbetning. Källa: Enkätinsamling 2016. 
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4.6 !Val av modell 

För att analyser data från enkäten kan en modell för binära val användas. Beroende på vilka 

egenskaper data uppvisar bör olika modeller väljas. Exempel på binära modeller är logit och 

probit. De två modellerna utgår från olika täthetsfunktioner som anpassas till de egenskaper 

som data uppvisar. Logitmodellen utgår från en logistisk fördelning, medan probitmodellen 

utgår från en normalfördelning. (Verbeek, 2012). 

Alternativ till de binära modellerna är den linjära regressionsmodellen, alternativt en 

poissonregression eller tobitmodell. Den linjära regressionsmodellen antar, för fallet där 

beroendevariabeln är binärt kodad, formen av en linjär sannolikhetsmodell. Innebörden är att 

sannolikheten för att ett alternativ väljs antas öka/minska linjärt över samtliga intervall, vilket 

är ett mindre realistiskt antagande. Modellen kan också prediktera sannolikheter större än ett, 

alternativt sannolikheter mindre än noll, vilket inte är teoretiskt möjliga värden. En 

poissonregression är en regressionsmodell som utgår från en poissonfördelning. 

Poissonmodellen är lämplig att använda om beroendevariabelns utfallsrum omfattar ett antal 

nollor och i övrigt diskreta värden med låg variation. Tobitmodellen är lämplig att använda om 

beroendevariabelns utfallsrum omfattar ett antal nollor och i övrigt kontinuerliga värden med 

större variation. (Verbeek, 2012). I vår studie består materialet av individer som uppger att de 

konsumerar eller inte konsumerar ekologiska produkter. Den som konsumerar ekologiska 

produkter uppger således ingen kvantitet, vilket medför att poissonmodellen eller tobitmodellen 

inte är lämpliga val. Logit väljs framför probit pga. tolkning av genomsnittliga 

marginalsannolikheter. 

För att tolka βi som en linjär parameter i logitmodellen transformeras parametern enligt 

Ekvation 4 (Verbeek, 2012). 

/., = 0, (1 ∗ 3"  (4) 

Den logistiska fördelningen som logitmodellen utgår från kan matematiskt beskrivas enligt 

Ekvation 5 (Verbeek, 2012). 

 

4 5 = 6 75

&875
= .-   (5) 

I Ekvationen 5 antas:  

5 = 9 + 3"*
";& <"  (6) 
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4.6.1 Sannolikhet 

Med hjälp av Ekvation 6 beräknas z för en fiktiv individ. Det uträknade z-värdet används sedan 

i Ekvation 5, där F(z) tolkas som sannolikheten P för att Y=1 för den fiktiva individen. Till följd 

av logitmodellens egenskaper gäller =>[0,1], dvs. värdet för P återfinns i intervallet 0 till 1. För 

logitmodellen kan även en oddskvot beräknas genom CDE . Oddskvoten visar den relativa 

sannolikheten för att Y=1. (Verbeek, 2012). 

4.6.2 Marginalsannolikhet 

Marginalsannolikheten i logitmodellen kan beräknas enligt Ekvation 7 (Verbeek, 2012). 

F.-
F%-"

= 3"(& − .-).-  (7) 

För att beräkna marginaleffekten för en fiktiv individ som erhåller en ökning i inkomst kan 

sannolikheter före och efter förändringen beräknas. Först beräknas sannolikheten för 

konsumtion av ekologiska produkter innan inkomstökningen. Sedan beräknas sannolikheten för 

konsumtion av ekologiska produkter efter inkomstökningen. Mellanskillnaden av de två 

sannolikheterna blir marginaleffekten för den fiktiva personen att konsumera ekologiska 

produkter. En genomsnittlig marginaleffekt kan approximativt beräknas med HE(1 − ȳ)!ȳ.6

6 6
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4.7 !Reliabilitet, validitet & generaliserbarhet 

Datainsamlingen har skett med samtycke från respondenter som besvarat enkäterna. 

Respondenter som har varit frågande om studiens avsikt och användning av datamaterial har 

informerats att datamaterialet endast kommer användas för studien. Datamaterialet är således 

inte tillgängligt för utomstående att beskåda. Enkätutformningen medför även att enskilda 

individers svar inte kan härledas till individen. För att ytterligare visa för respondenten att 

insamlingen värnar om anonymitet har en försluten låda använts vid insamlingen.  

Den insamlade data analyseras med hjälp av logitmodellen. Vald modell anses vanligen besvara 

liknande syften när en binär beroendevariabel används. Användandet av en ekonometrisk 

modell ökar därmed validiteten för studien. Alternativa ekonometriska modeller har beaktats 

men anses inte vara lika lämpade för att besvara syftet. 

Avsikten med studien är att analysera konsumenters ekologiska konsumtionsmönster. För en 

analys är tillförlitlig data nödvändigt. Enkätundersökningen har genomförts med avsikt att 

minska bias och därmed öka reliabiliteten för data. De åtgärder som har genomförts för att 

minska biasen i undersökningen är i enlighet med vetenskapsrådets rekommendationer. Genom 

kontrollfrågor i enkäten kan reliabiliteten förbättras men ytterligare frågor riskerar att minska 

svarsfrekvensen. 

En risk med att samla in enkäter är att de som väjer att besvara enkäten delar en gemensam 

nämnare. De som väljer att besvara kan t.ex. sympatisera med insamlaren och således kan 

urvalet anses icke oberoende. Vidare kan de tillfrågade som väljer att svara ha ett egenintresse 

i ämnet och således vara mer benägna att svara. Insamlad data tyder inte på att bias av 

sympatiserade personer eller att ett egenintresse föreligger. För att förbättra reliabiliteten i data 

tillfrågas ett slumpmässigt urval inom urvalsgruppen. Frekvensen av tillfrågade har varierats i 

kommunerna för att möjliggöra datainsamlingen och samtidigt upprätthålla ett slumpmässigt 

urval. 

Enkätutformningen medför att respondenten ska göra tolkningar utifrån hens uppfattningar. 

Enkätens frågor innehåller t.ex. värdeord som vanligen och viktigast. Till följd av 

formuleringarna lämnas utrymme för respondenten att tolka frågorna utifrån personliga 

referenser. Således föreligger en risk att respondenten missuppfattar frågan och besvarar 

därmed frågan felaktigt.  Risken med missuppfattning har minskats genom pilotundersökningen 

och därmed har reliabiliteten för enkätinsamlingen förbättrats.  
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För att data ska ge valida resultat är en förutsättning att respondenterna har svarat 

sanningsenligt. Genom anonymitetssäkerställandet och att ämnet vanligen inte betraktas som 

känsligt ökar möjligheten till ärliga svar och således förbättras validiteten i studien.  

Insamlingen av data i två kommuner kan leda till en ökad generaliserbarhet för Sverige. För att 

bekräfta generaliserbarhet för hela Sverige behöver resultatet bekräftas med en kompletterande 

studie. Om överensstämmande resultat erhålls ökar möjligheten till generaliserbarhet för 

Sveriges befolkning. Resultat från studien bör tolkas med försiktighet. Studien har genomförts 

med avsikt att vara objektiv och följa god forskningssed. Dock medför det inte att resultaten 

nödvändigtvis kan användas för generella slutsatser för populationen.6
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5 !Resultat och analys1 
Beroendevariabelns fördelning illustreras av Figur 2. Övriga fördelningar av 

förklaringsvariablerna återfinns i Appendix D. 

FIGUR 2 BEROENDEVARIABELNS FÖRDELNING 

 

Figur 2 illustrerar att ca 60 % upplever att de vanligtvis väljer att konsumera ekologiska 

produkter. Fråga 1.a i Appendix A är avsedd att besvaras med svarsalternativet ja om 

konsumenten aktivt söker efter ekologiska produkter. Pilotundersökningens respondenter 

indikerar att frågan har uppfattats enligt avsikt. Enligt Rygegård & Ryegård (2015) utgör 

marknaden för ekologiska produkter ca 6 % av livsmedelsmarknaden, samtidigt som 60 % i vår 

studie uppger att de konsumerar ekologiska produkter. En anledning till skillnad kan vara att 

utbudet av ekologiska produkter är begränsat. Variablerna enligt Tabell 2 skattas med hjälp av 

en logitmodell. Enligt korrelationsmatrisen Tabell 6 i Appendix E erhålls ingen 

anmärkningsvärd korrelation mellan variablerna. Således ökar möjligheterna att använda data 

till analys. Resultatet av skattningen illustreras av Tabell 3 nedan. 

 

  

                                                
1 Samtliga figurer, tabeller och citat: Egen bearbetning. Källa: Enkätinsamling 2016. 
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TABELL 3 FÖRKLARINGSVARIABLER I LOGITMODELLEN 

    β-värde   
Std. 
Error   

Genomsnittlig 
marginaleffekt 

Intercept   a1,09  0,33   

Gymnasiet  -0,64****  0,24  -0,16 

Högstadiet  -1,07***  0,43  -0,09 

Kvinna  -0,35*  0,24  -0,09 

Låg märkningskunskap  -1,36****  0,24  -0,34 

Upplevd mediepåverkan  -0,41**  0,23  -0,10 

Utländsk härkomst  -0,75***  0,36  -0,08 

Ockelbo  -0,51***  0,24  -0,13 

P-värde: ****<1%, ***<5%, **<10%, *<15% 

Enligt Tabell 3 påverkas sannolikheten att konsumera ekologiska produkter av vilken 

utbildningsnivå respondenten har. Utifrån resultatet finns indikationer på att en lägre 

utbildningsnivå än högskola/universitet medför en minskad sannolikhet till att ekologiska 

produkter konsumeras. 

I vår egeninsamlade data är kön inte signifikant på lämplig signifikansnivå. Könvariabeln 

inkluderas pga. att tidigare studier har indikerat att variabeln är signifikant. Enligt Tabell 3 ökar 

sannolikheten för att konsumera ekologiska produkter om individen är en kvinna. Tabell 3 

indikerar även att påverkan från kön är relativt liten i jämförelse med t.ex. utbildningsnivå 

(gymnasiet, högstadiet, universitetet) enligt den uträknade genomsnittliga marginaleffekten.  

Respondenternas upplevda kunskap om märkningen av ekologiska produkter är en signifikant 

variabel i modellen. Studien visar därmed att ökad kunskap leder till att sannolikheten för 

ekologisk konsumtion ökar. 

Upplevd mediepåverkan som förklaringsvariabel utgår från respondentens subjektiva 

bedömning, då respondenten uppskattar huruvida media och bekantskap påverkar 

respondentens inställning till ekologiska produkter. Mediefördelningen i Appendix D indikerar 

en jämn fördelning mellan svarsalternativen. Förklaringsvariabeln enligt Tabell 3 indikerar att 

om konsumenten upplever en medie- och bekantskapspåverkan ökar sannolikheten att 

individen konsumerar ekologiska produkter.  

  



27!

!

Skattningen indikerar att utländsk härkomst minskar sannolikheten till att konsumera 

ekologiska produkter. Resultatet kan delvis förklaras med att få respondenter med utländsk 

härkomst deltagit i studien. Vidare kan resultatet förklaras genom att de tillfrågade 

respondenterna med utländsk härkomst som pratade engelska saknade kännedom om vad 

ekologiska produkter innebar. Noterbart är att språkliga hinder kan ha förekommit, vilket kan 

ha påverkat den tillfrågades respons. 

Tabell 3 indikerar även att sannolikheten att konsumera ekologiska produkter påverkas av 

vilken kommun som respondenten är bosatt i. Notera att det inte är Sveriges kommuner utan 

studiens två valda kommuner. Enligt skattningen är kommuninvånarna i Ockelbo mer benägna 

att konsumera ekologiska produkter i jämförelse med kommuninvånare i Norrköping. Tabell 7 

i Appendix E visar skattningen av alla förklaringsvariabler, även icke signifikanta variabler för 

att visa hur första skattningen såg ut innan vi kom fram till vår slutgiltiga modell som visas av 

Tabell 3.  

Utifrån den valda modellen i Tabell 3 beräknas marginaleffekter för två fiktiva individer. Den 

ena individen har egenskaper som maximerar sannolikheten för ekologisk konsumtion, medan 

den andra individens egenskaper minimerar sannolikheten. Ingen subjektiv värdering återfinns 

i de två fiktiva individerna som illustreras av Tabell 4. 

TABELL 4 FIKTIVA INDIVIDER 

Eko ! Ej eko 

Utbildning Universitet ! Utbildning Högstadiet 

Kön Kvinna ! Kön Man 

Märkningskunskap Hög ! Märkningskunskap Låg 

Mediepåverkan Ja ! Mediepåverkan Nej 

Utländsk härkomst Nej ! Utländsk härkomst Ja 

Kommun Mindre 
(Ockelbo) !

Kommun Större 
(Norrköping) 
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Beräkningar av sannolikheten för att individen väljer att konsumera ekologiska produkter har 

genomförts med hjälp av Ekvation 5. Enligt beräkningarna är sannolikheten att konsumera 

ekologiska produkter för ekoindividen 91 % och för ej ekoindividen är sannolikheten 11 %. 

Marginaleffekterna har beräknats i enlighet med Ekvation 7 och om ekoindividen flyttar från 

Ockelbo till Norrköping beräknas marginaleffekten att bli 5 procentenheter lägre. För ej 

ekoindividen med en ökad kunskapsnivå om ekologisk märkning beräknas marginaleffekten till 

11 procentenheter. Således leder en ökning i ej ekoindividens kunskapsnivå till att 

sannolikheten för att konsumera ekologiska produkter ökar med 11 procentenheter.  

Utöver de frågor som bidrar med data till den statistiska modellen finns det frågor i enkäten 

som respondenten besvarar för att uttrycka sina åsikter och motiveringar. Data för de frågorna 

kodas genom en numerisk rangordning. Ett poängssystem används för att numeriskt värdesätta 

respondenternas rangordningar av svarsalternativen. Figur 3-6 i Kapitel 5 och Figur 17 & 18 i 

Appendix D visar resultatet från den numeriska rangordningen. 

Figur 3 visar att de två vanligaste alternativen som respondenterna väljer för att motivera 

konsumtion av ekologiska produkter är hälso- och miljöalternativet. Hälsosalternativet angavs 

i 45 % av enkäterna som det viktigaste argumentet till att konsumera ekologiska produkter, 

medan miljöalternativet angavs i 47 % av enkäterna. Skillnaden mellan de två 

svarsalternativens fördelningar är 2 procentenheter, därmed görs inget konkret uttalande om 

vilket av de två argumenten som är viktigast för respondenten vid val av att konsumera 

ekologiska produkter. Svarsalternativet mina vänner/familj konsumerar vanligen ekologiska 

produkter anges i 5 % av enkäterna. I svarskategorin annat uppges motiveringar såsom ”bättre 

smak”, ”etiskt riktigt” och ”priset har blivit acceptabelt”.  

FIGUR 3 VARFÖR KÖPER DU EKOLOGISKA PRODUKTER?
!

! !

Det!är!bättre!för!miljön!(47%) Det!är!mer!hälsosamt!för!mig!(45%)

Mina!vänner/familj!köper!eko!(5%) Annat!(3%)
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Varför individer väljer att inte köpa ekologiska produkter motiveras i Figur 4. I insamlad data 

anser 51 % att priset på ekologiska produkter är för högt. Annat utgör ca 10 % av anledningen 

till att avstå från ekologiska produkter. Respondenten har haft möjlighet att konkretisera vad 

annat utgörs av. Anledningar som förekommer är t.ex. ”utbudet är för litet”, ”bryr mig inte om 

ekologiskt”, ”tror inte på ekologiskt” och ”väljer närproducerat, vill gynna lokala bönder”.   

FIGUR 4 VARFÖR KÖPER DU INTE EKOLOGISKA PRODUKTER? 

 

Att priset anses vara för högt på de ekologiska produkterna är ett resultat som överensstämmer 

med tidigare forskning. Eftersom tidigare forskning indikerar att priset är för högt på ekologiska 

produkter så utformades fråga 7 i Appendix A. I Figur 5 illustreras resultatet från fråga 7. 

FIGUR 5 VILKEN PRISTYP ÄR RESPONDENTEN? 

 

Fråga 7 har besvarats med hur mycket respondenten är villig att betala för en ekologisk produkt 

i tre olika prisintervall. Utifrån respondenternas svar görs en tolkning om respondenten 

accepterar en procentuell ökning, numerisk ökning eller om en prisökning inte accepteras för 

den ekologiska produkten. Exempelvis väljer respondent A att betala 2 kr, 8 kr och 20 kr mer 

för en ekologisk produkt i de tre prisintervallen. Respondent B väljer att betala 5 kr mer oavsett 

prisintervall, medan respondent C väjer att betala 0 kr i samtliga prisintervall.  

  

Hållbarheten!är!sämre!(10%) Närproducerade!varor!är!bättre!(26%)

Priset!är!högre!(51%) Annat!(13%)

Procent!(46%) Tal!(30%) Ej!betala!mer!(24%)
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Utifrån de olika scenarierna tolkas respondent A som en procent-individ, respondent B som en 

tal-individ och respondent C som en ej-betala-mer-individ. Således indikerar Figur 5 att 46 % 

av de två kommunernas respondenter är procent-individer. Vidare anger 30 % sig vara tal-

individer och 24 % av de tillfrågade anger att de inte är villiga att betala mer. Med hänsyn till 

Figur 4 och 5 indikerar resultatet att de tillfrågade är villiga att acceptera ett procentuellt påslag 

på priset, samtidigt som konsumenterna anser att påslaget är för stort på de ekologiska 

produkterna. Om priserna mellan ekologiska och icke ekologiska produkter är lika, uppger en 

majoritet enligt Figur 17 i Appendix D att de skulle välja att konsumera ekologiska produkter. 

Anmärkningsvärt är att ca 15 % uppger att de är indifferenta gällande valet mellan ekologiska 

produkter och icke ekologiska produkter. 

Enligt Figur 6 nedan uppger 46 % att den viktigaste varukategorin för ekologiska produkter är 

Frukt/Grönsaker. Den näst viktigaste varukategorin med 29 % anses vara Kött/Fisk. 

Fördelningen mellan svarsalternativen ägg och mejeri utgör sedan nästintill resterande av 

svarsfördelningen. Ett fåtal anser att torrvaror är viktigast. Från svarsalternativet annat har en 

respondent även förmedlat att vin är den viktigaste varukategorin att välja ekologiskt i. 

Respondenter uppger även att kaffe är en specifik produkt, vilken är viktig att konsumera 

ekologisk. 

FIGUR 6 VIKTIGASTE VARUKATEGORIN 

!

Figur 18 i Appendix D illustrerar att en majoritet av respondenterna i de valda kommunerna 

konsumerar mer ekologiska produkter nu än tidigare. Respondenterna har motiverat den ökade 

köpfrekvensen med t.ex. ”mer aktuellt”, ”medvetenhet”, ”ökad kunskap” och ”större utbud”. 

Resultatet överensstämmer med marknaden för ekologiska produkter, då marknaden har ökat 

till 6 % av livsmedelsmarknaden. Således kan resultatet överensstämma med t.ex. Andersson 

& Graffmans (2010) teorier om att det finns en ekologisk trend i dagens samhälle. 
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6 !Diskussion 
Figur 7 illustrerar olika teorier som kan användas för att undersöka och analysera vem den 

ekologiska konsumenten är och utifrån teorierna kan vi förklara de argumenten som individer 

har för att konsumera ekologiska produkter.  

FIGUR 7 KONSUMTIONSPÅVERKANDE TEORIER 

 

Egen bearbetning.  

6.1 !Nyttomaximering 

Enligt t.ex. Gravelle & Rees (2004) kan individers nyttofunktion påverkas av individers 

preferenser för olika produkter. För individer kan inställningen till ekologiska produkter 

påverka hur nyttan förändras till följd av att individen konsumerar ekologiska produkter. Vår 

studie indikerar att 61 % upplever att de vanligen konsumerar ekologiska produkter. Studien 

indikerar även att den ökade kostnaden som ekologiska produkter vanligen medför, motverkas 

av att konsumenten upplever en ökad nytta när ekologiska produkter konsumeras. För de 39 % 

som vanligen inte konsumerar ekologiska produkter kan kostnaden vara för hög. Att priset är 

för högt uppger även 52 % i Figur 4 vara anledning till att de inte konsumerar ekologiska 

produkter. För vissa individer motverkas således inte det högre priset av en ökad nytta. Den 

högre kostnaden som konsumtion av ekologiska produkter medför kan således medföra att 

konsumtion av ekologiska produkter uteblir. Gravelle & Rees (2004) m.fl. menar att individers 

budgetrestriktioner enligt Ekvation 3 kan överstigas till följd av en ökad monetär kostnad. 
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 Lööv (2015) anser att hushåll med lägre inkomst är mer strikta i sin budget. I vår studie är inte 

inkomst en signifikant förklaringsvariabel och utifrån vårt resultat skiljer resultatet i jämförelse 

med Lööv (2015). En förklaring till skillnaden i utfallen kan vara att inkomstfrågor uppfattas 

som känsliga och därmed lämnar respondenterna inte fullständigt sanningsenliga uppgifter. 

Dock visar Figur 12 i Appendix D en jämn inkomstfördelning mellan de olika intervallen och 

därmed ökar tilliten för studiens resultat. 

Vår studie indikerar att mer kunskap om ekologiska märkningar ökar sannolikheten att 

konsumera ekologiska produkter. Konsumenter som är intresserade av ekologiska produkter 

och anser sig ha tid att tillgodose sig tillgänglig kunskap kan således vara individer med högre 

sannolikhet att konsumera ekologiska produkter. Gravelle & Rees (2004) m.fl. menar att 

budgetrestriktioner kan utgöras av såväl monetära som tidsmässiga begränsningar. Med hänsyn 

till att konsumenter även kan ha en tidsrestriktion i budgetrestriktionerna, medför det att 

individer som inte är tillräckligt intresserade avstår att tillgodose sig information. Individer 

upplever att de inte har tid att lära sig om ekologiska produkter och enligt studiens resultat kan 

det vara en anledning till att de inte konsumerar ekologiska produkter.  

För att ytterligare analysera varför nyttofunktionen kan se olika ut för individer kan 

nyttomaximeringsteorierna utvidgas enligt Frey (1997). I vår studie kan vi inte härleda en viss 

individ och således inte få en uppfattning om hur individer tänker vid val av ekologiska 

produkter. Från öppna kommentarer i enkäten indikeras det att miljön som konsumtionen sker 

i kan påverka den upplevda nyttan. För att analysera om det är möjligt att applicera Frey (1997) 

på den ekologiska marknaden kan en intervjustudie genomföras för att se i vilka sociala 

sammanhang konsumtion av ekologiska produkter sker.  

Vidare anser Coleman (1988) m.fl. att en faktor som bör beaktas i nyttofunktionen är socialt 

kapital. Om individen vanligen konsumerar ekologiska produkter i sociala grupper där 

miljömedvetenhet förespråkas kan hens sociala kapital med avseende på ekologiska produkter 

öka. Figur 3 indikerar att 5 % av respondenterna väljer att konsumera ekologiska produkter 

pga. att vänner och bekanta vanligen konsumerar ekologiska produkter. De 5 % som uppger att 

vänner och bekanta förändrar deras konsumtionsmönster kan ha blivit påverkade av socialt 

kapital. Konsumtionsmönstret påverkas således inte bara av vad individen själv har för 

preferenser utan även av andra individers preferenser, då t.ex. Frank (2008) menar att individen 

vill bli socialt accepterad.  
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Enligt Lancaster (1996) kan det diskuteras när nyttan av konsumtion uppkommer. De 

konsumenter som anser att ekologiska produkter är bättre för samhället kan t.ex. uppleva en 

nytta som inte inträffar i samband med konsumtion. Konsumenternas nytta av att konsumera 

ekologiska produkter kan uppkomma både innan och efter konsumtionens skede. Majoriteten 

av respondenterna uppger i enkäten att ekologiska produkter är bra för samhället. De 

individerna syftar rimligen till att framställningen av ekologiska produkter är bättre för 

samhället. Således upplever de individerna en nytta innan konsumtionen sker. 

Olika produkter påverkar samhället och miljön på olika sätt (Sanne, 2012). När produkterna 

produceras uppkommer således en del av nyttan genom att konsumenten anser att samhället 

erhåller fördel av att en ekologisk produkt har producerats jämfört med alternativet. Individen 

upplever sedan nytta när konsumtionen sker, då ett behov tillfredsställts. En extra nytta för 

individen vid konsumtion av ekologiska produkter kan även uppkomma pga. det som Shaw & 

Shiu (2002) kallar för signalering. De 5 % enligt Figur 3 som konsumerar ekologiska produkter 

till följd av vänner och bekanta kan förklaras med hjälp av signaleringsteori. Konsumenten kan 

även uppleva en nytta efter konsumtionen. Anledningen till att individer kan uppleva nytta efter 

konsumtionen är att individen kan känna sig nöjd med sitt val av ekologiska produkter och 

således ökar nyttan. Hur den upplevda nyttan fördelar sig för konsumenten är individuellt men 

tanken kan hjälpa till att förklara varför konsumtion av ekologiska produkter uppstår. 

En annan anledning till att konsumtion av ekologiska produkter uppstår kan vara att individer 

agerar rationellt i enlighet med sitt egenintresse. North (1993) m.fl. diskuterar huruvida 

individer är rationella beslutfattare. Om en individ kan välja mellan att konsumera ekologiska 

eller icke ekologiska produkter leder det till att individen blir tvungen att välja det optimala 

valet utifrån individens omdöme, uppfattningar och tidigare erfarenheter. Således kan individer 

enligt Figur 3 välja att konsumera ekologiska produkter om hen har uppfattningen att 

produkterna t.ex. leder till förbättrad hälsa. Vidare kan individerna välja att konsumera 

ekologiska produkter för att lindra hens oro för klimatet. Davies m.fl. (1995) beskriver däremot 

att de som oroar sig för klimatet inte nödvändigtvis är köpare av ekologiska produkter. Vårt 

resultat överensstämmer delvis med resultatet, då majoriteten i vår studie anser att ekologiska 

produkter är bra för samhället, medan det är 61 % i vår studie som anser att de vanligtvis 

konsumerar ekologiska produkter. Förklaringarna kan vara att den ökade kostnaden för 

ekologiska produkter inte genererar tillräckligt hög nytta. Enligt t.ex. Gravelle & Rees (2004) 

maximerar individer sin nytta och utifrån teorin kan det vara 61 % som anser att ekologiska 

produkter maximerar deras nytta. 
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6.2 Kognitiv dissonans 

Från vår enkätstudie är det 12,5 % av respondenterna som är tveksamma till om ekologiska 

produkter är bra för samhället. Anledningar till resultatet kan vara att individer inte litar på 

märkningen, de anser att det finns bättre alternativ eller upplever att fördelen med ekologiska 

produkter inte motiverar den högre kostnaden. Akerlof & Dickens (1982) m.fl. diskuterar 

huruvida känslan av kognitiv dissonans uppstår. Majoriteten av respondenterna anser att 

ekologiska produkter är bra för samhället. För de respondenterna uppstår dissonans om de 

intalar sig att ekologiska produkter är för samhället samtidigt som de erhåller vetskap att 

ekologiska produkter inte är bättre för samhället. Om individerna istället intalar sig att 

ekologiska produkter inte är bra för samhället, uppstår dissonans om individen är medveten att 

konsumtion av ekologiska produkter egentligen är bra för samhället. Dissonans föreligger för 

de 12,5 % om de har intalat sig att deras beslut om att inte konsumera ekologiska produkter är 

rätt, även om de är medveten om de har fattat ett felaktigt beslut. 

Enligt bl.a. Akerlof & Dickens (1982) kan även dissonans uppkomma om det föreligger 

skillnader i förväntat utfall och faktiskt utfall. Individerna har som tidigare nämnts fått ange 

öppna svar i enkätundersökningen. Utifrån deras svar kan vi tolka att det föreligger en känsla 

av dissonans på den ekologiska marknaden. Respondenterna har bl.a. besvarat att de inte litar 

på att ekologiska produkter är bättre för miljön, trots att märkningen utlovar miljöfördelar. 

Exempelvis kan respondenterna ha förväntat sig att konsumtion av ekologiska produkter ska 

medföra miljöfördelar, men att de inte upplever en miljöförbättring.  

Vidare kan individers inställning till att ekologiska produkter skulle medföra hälsofördelar leda 

till det som bl.a. Akerlof & Dickens (1982) menar är dissonans. Om individer väljer att 

konsumera ekologiska produkter med avsikt att uppnå bättre hälsa och det inte uppnås kan 

dissonans föreligga.  Livsmedelsverkets (2015) resultat kan således medföra att marknaden för 

ekologiska produkter riskerar att utsättas för dissonans. För de 45 % som anser att ekologiska 

produkter är fördelaktiga för hälsan riskerar känslan av dissonans att uppkomma förutsatt att 

utfallet skiljer från förväntningarna.  
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Att forskning inte har funnit eller säkerställt ett positivt samband mellan konsumtion av 

ekologiska produkter och förbättrad hälsa, betyder nödvändigtvis inte att ett sådant samband 

inte kan finnas. Evans m.fl. (2008) diskuterar Maslows behovshierarki och teorin kan appliceras 

på t.ex. konsumtionen av ekologiska produkter. Konsumtionen kan enligt teorin uppfylla en 

högre grad av tillfredställelse. Genom tillfredställelsen kan individen uppleva bättre hälsa. Det 

kan diskuteras om hälsoeffekten av konsumtionen kan härledas till de ekologiska produkterna 

eller om det snarare en psykologisk effekt.  

Vidare uttrycker respondenterna i enkätstudien att de är osäkra på vad den ekologiska 

märkningen egentligen garanterar. Exempelvis indikerar Figur 4 att 26 % av respondenterna 

upplever att närproducerade produkter är bättre för samhället. För de 26 % medför inte 

konsumtion av ekologiska produkter en miljö- eller hälsofördel som de som konsumerar 

ekologiska produkter anser att ekologiska produkter medför. Om de 26 % ändå väljer att 

konsumera ekologiska produkter pga. den ekologiska trenden i samhället leder det till att 

individerna utsätts för det som bl.a. Akerlof & Dickens (1982) kallar dissonans. Anledningen 

till att det kan uppkomma dissonans för de 26 % som ändå väljer att konsumera ekologiska 

produkter, även om de förespråkar närproducerade produkter, är för att individerna intalar sig 

att de ekologiska produkterna är ett bättre konsumtionsval.  

Argument som används för att konsumera ekologiska produkter enligt Ozguven (2012) är hälsa, 

kvalitet och pris. Vår studie indikerar att hälsa, miljö och pris är de vanligaste argumenten till 

att konsumera och inte konsumera ekologiska produkter. Resultatet från vår studie och den 

turkiska studien från 2012 indikerar liknande argument. En tänkbar förklaring till de liknande 

argumenten är med hjälp av bl.a. Akerlof & Dickens (1982) teorier om dissonans och t.ex. 

Groenewegen m.fl. (1995) teorier om institutionell teori. Om Sverige och Turkiet delar 

institutioner som påverkar konsumtionsmönstret av ekologiska produkter menar Groenewegen 

m.fl. (1995) att konsumtionsmönster kan överensstämma. Det medför att konsumenter i Sverige 

och Turkiet kan påverkas av samma underliggande institutioner och därför dela samma 

motiveringar till konsumtionsval. Individer kan välja att umgås med grupper som har liknande 

värderingar och idéer för att minska dissonansen, därmed kan viss likhet i institutionerna leda 

till att resultatet mellan de två studierna sammanfaller. 
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6.3 !Institutionella teorier 

Att det är 5 % enligt Figur 3 som väljer att konsumera ekologiska produkter pga. vänner och 

familj kan förklaras med hjälp av institutionella teorier. Hodgson (2012) menar att människan 

påverkas av samhället och i vår enkätstudie är det 5 % som anser sig bli påverkad av sin 

bekantskap när de köper ekologiska produkter. Samtidigt illustrerar Figur 13 i Appendix D att 

52 % anser att deras inställning till ekologiska produkter påverkas av media och 

bekantskapskretsar. Anledningar till att procentsatserna markant skiljer kan bero på att det är 5 

% som erkänner för sig själva att de blir påverkade när köpet av ekologiska produkter sker. En 

annan anledning kan vara att individerna anser att media och bekantskap påverkar deras 

inställning till ekologiska produkter, men att det inte är media och bekantskapens påverkan som 

utgör den främsta anledningen till att de väljer att konsumera ekologiska produkter. Att 

procentsatserna markant skiljer kan också förklaras med hjälp av North (2006). En del av 

respondenterna som inte anser sig bli påverkade av bekantskap vid köpet av ekologiska 

produkter kan förklaras med hjälp av att deras familj och vänner alltid har förespråkat 

ekologiska produkter. Av den anledningen anser inte respondenten att hen har blivit påverkad, 

då individen konsumerar ekologiska produkter pga. inlärda vanor. 

En annan anledning till att konsumera ekologiska produkter kan vara att bidra med 

samhällsfördelar. De respondenter som anser att ekologiska produkter är bra för samhället men 

inte väljer att konsumera ekologiska produkter kan göra sitt val utifrån bl.a. Ostroms (1990) 

teori. Majoriteten av respondenterna uppger att ekologiska produkter är bra för samhället, 

samtidigt utgör marknaden för ekologiska produkter ca 6 %. Således kan konsumenten anse att 

ekologiska produkter är bra för samhället men att effekten av att konsumera ekologiska 

produkter är för liten jämfört med kostnaden. Att en enskild konsument väljer att övergå till 

ekologiska produkter medför en för liten effekt för samhället. Individen upplever att effekten 

av hens övergång till ekologiska produkter är försumbar och således inte värd den extra 

kostnaden. Allmänningens tragedi kan således uppstå om individen inte är villig att betala för 

den minskade miljöpåverkan. Institutionerna kan påverka individernas betalningsvilja och 

därmed har individer i olika samhällen varierande betalningsviljor. Kommuner kan betraktas 

som samhällen och således kan betalningsviljan och risken för allmänningens tragedi skilja. 
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Att institutioner kan skilja mellan kommuner medför att signifikansen för kommunvariabel i 

undersökningen kan förklaras utifrån bl.a. Groenewegen m.fl. (1995). Om Norrköping och 

Ockelbo antas till två samhällen kan institutionerna mellan kommunerna skilja. Förklaringen 

till att kommun är en signifikant förklaringsvariabel kan vara att Ockelbo kan ses som ett 

bondesamhälle, där närheten till bönderna kan medföra ett ökat intresse för ekologiska 

produkter.  

För att kontrollera om förklaringsvariablerna för kommunerna individuellt skiljer har vi 

undersökt data separat för de två kommunerna, dvs. vi har skattat en modell för varje kommun. 

De skattade kontrollmodellerna indikerar samma signifikanta förklaringsvariabler som 

modellen i Tabell 3. Vårt resultat indikerar alltså att data separat för de olika kommunerna samt 

data sammanslaget har samma signifikanta förklaringsvariabler. Att ingen skillnad i 

signifikanta förklaringsvariabler återfinns i de olika skattningarna, fastän kommunvariabeln är 

signifikant i den sammanslagna modellen, indikerar att valda förklaringsvariabler bör 

inkluderas. Signifikansen hos kommunvariabeln kan förklaras med hjälp av North (2006). 

Förklaringen för skillnaden i kommunstorlek kan vara att kommunerna har olika normer, regler 

och värderingar. Således fattar individerna beslut utifrån omgivningens uppfattningar och de 

olika institutionerna. 

Kön är enligt Tabell 3 en förklaringsvariabel som indikerar att kvinna medför en större 

sannolikhet att konsumera ekologiska produkter. En förklaring till resultatet kan göras med 

hjälp av North (2006). Om kvinnor påverkas av normer i samhället och normen är att kvinnor 

är mer omhändertagande kan det förklara konsumtionsskillnaden mellan könen, då ekologiska 

produkterna är förknippade med värnande attribut.  

North (2006) kan även förklara varför utbildningsnivå är en signifikant förklaringsvariabel. 

Institutioner i umgängeskretsar med högre utbildning kan förespråka ekologiska produkter och 

därmed påverka individen. Institutioner som påverkat individen från hens studietid kan således 

förklara konsumtionsmönstren.  
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6.4 !Signaleringsteori 

Som illustreras av Tabell 1 har ekologiska produkter märkningar för att konsumenter ska ha 

möjlighet att veta vilka produkter som tillgodoser förväntningarna om mindre miljöpåverkan 

(Krichmann m.fl., 2014). Ekologiska produkter kan t.ex. märkas med EU-lövet för att 

konsumenten ska bli medveten om vilken miljöpåverkan produkten har medfört. Shaw & Shiu 

(2002) m.fl. menar att individer anpassar konsumtionen efter vilka signaler det sänder till 

omgivningen. En anledning till att majoriteten i Figur 18 i Appendix D anger att de konsumerar 

mer ekologiska produkter nu än tidigare kan vara att de vill signalera miljömedvetenhet till sin 

omgivning. Genom att välja ekologiska produkter vill individerna signalera att deras val enligt 

dem bidrar till en förbättrad miljö. 

Vår enkätstudie visar att konsumtionsmönstren kan skilja beroende på vilken kommun 

individen bor i, vilket överensstämmer med bl.a. Groenewegen m.fl. (1995) teorier. Det 

signifikanta resultatet indikerar att de individer som bor i Ockelbo med större sannolikhet väljer 

att konsumera ekologiska produkter i jämförelse med de som bor i Norrköping. Att Ockelbo är 

en mindre kommun än Norrköping kan medföra att invånare i Ockelbo känner varandra i en 

större utsträckning. Om invånarna i större utsträckning känner varandra kan det öka 

individernas intresse att signalera till omgivningen. Shaw & Shius (2002) signaleringsteori 

medför således att när individer upplever att de är igenkända i en större utsträckning så ökar 

behovet att signalera till omgivningen.  

I vår enkätundersökning uppger 15 % enligt Figur 17 i Appendix D att de är indifferenta mellan 

ekologiska och icke ekologiska produkter, förutsatt samma prissättning. Om det resultatet 

analyseras med hjälp av bl.a. Shaw & Shius (2002) signaleringsteori kan det betyda att 15 % 

inte upplever att det är viktigt att signalera den miljömedvetenheten som de ekologiska 

produkterna vanligen medför. Resultatet kan också indikera att de 15 % som anger indifferens 

vid samma prissättning upplever att nyttan av att signalera miljömedvetenhet minskas av att 

prissättningen av produkterna likställs. Det kan även betyda att 15 % upplever att exklusiviteten 

att välja ekologiska produkter minskar om prissättningen likställs. Till följd av en likställd 

prissättning minskar även deras nytta av att konsumera ekologiska produkter. Analysen har stöd 

i signaleringsteorin men det finns inte konkreta belägg i undersökningen för att respondenterna 

uppfattar situationen enligt vår analys. 
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Även producenter på livsmedelsmarknaden kan finna flera anledningar till att signalera. De kan 

t.ex. vara intresserade av att signalera att de är värnar om samhället. Enligt vår studie anser en 

majoritet av respondenterna att ekologiska produkter är bra för samhället. För producenterna 

kan värdet på varumärket öka om varumärket förknippas med attribut som kan anses vara bra 

för samhället. Vidare kan företagen vilja ha ett produktutbud som värnar om miljö för att 

tillgodose marknadsefterfrågan för miljömedvetna produkter. Solér (1997) menar att ett sätt för 

företagen att visa att de värnar om samhället är genom ekologiska produkter. 

Shaw & Shius (2002) teori om signalering kan även förklara varför flera märkningar enligt 

Tabell 1 återfinns på livsmedelsmarknaden. Anledningen kan vara att producenterna ska ha 

möjlighet till ett differentierat utbud av produkter på marknaden. Differentieringen kan ses som 

en tillämpning av signaleringsteorin. 

Utifrån bl.a. Shaw & Shius (2002) teori kan vidare analys genomföras om individers val av 

vilken produktkategori som är viktigast att konsumera ekologiskt i. Märkningen av produkterna 

och hur tydligt det syns att de är ekologiska kan påverka konsumenters val när de rangordnar 

varukategorierna enligt Figur 6. Om det inte framgår att ekologiska torrvaror är ekologiska till 

följd av att märkningen t.ex. är liten eller otydlig, minskar signaleringsvärdet för konsumenten. 

Således kan en förklaring till fördelningen i Figur 6 vara individers upplevda 

signaleringsmöjlighet till följd av olika märkningar. Rimligen finns det flera anledningar till 

fördelningen i Figur 6 men signaleringsteori i kombination med att respondenter från 

undersökning uppger vänner som en anledning till att konsumera ekologiska produkter medför 

en intressant diskussion.  
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6.5 !Asymmetrisk information 

Respondenter uppger i enkätundersökningen att de är osäkra till de ekologiska märkningarna 

samt till om ekologiska produkter medför miljöfördelar. Osäkerheten som respondenterna 

uttrycker kan analyseras med hjälp av teorin om asymmetrisk information. Carlton & Perloff 

(2003) m.fl. anser att det kan vara svårt för en individ att bedöma vilken nytta som erhålls i 

samband med konsumtion när inte all information finns tillgänglig. De respondenter som 

upplever en osäkerhet gällande de ekologiska märkningarna och vilka effekter konsumtion av 

ekologiska produkter medför leder till att individerna kan bli tveksamma till vad ekologiska 

produkter innebär. Respondenterna som anser att ekologiska produkter är bra för samhället kan 

uppleva att de är mer informerade om effekterna, således kan den asymmetriska informationen 

vara mindre för dem. Dock ur ett långsiktigt perspektiv är det svårt att ha kännedom om samtliga 

konsekvenser som en övergång till ekologiska produkter medför (Kirchmann m.fl., 2014). 

Konsekvenser som uppstår i framtiden kan förutspås idag med hjälp av kunskap om olika 

effekter, dock är det orimligt att alla faktorer kan tas i beaktande. Enligt Sterner (2015) 

uppkommer konsekvenserna av människors val idag inte förrän i framtiden. Således kan det 

argumenteras för att marknaden för ekologiska produkter delvis har asymmetrisk information.  

Den asymmetriska informationen kan minska genom vidare forskning och undersökningar av 

livsmedelsmarknaden för ekologiska produkter. Sgroi m.fl. (2015) diskuterar att en omställning 

till att producera ekologiska produkter kan medföra såväl ekonomiska som klimatmässiga 

fördelar. Respondenter som uppger att de konsumerar mer ekologiska produkter nu än tidigare 

motiverar det delvis med ”mer kunskap” och ”bättre för miljön”. Svaren indikerar att 

miljöförändringar till följd av utsläpp är en faktor som påverkar individen att välja ekologiska 

produkter. Enligt Kirchmann m.fl. (2014) är forskare dock inte eniga om hur miljöförändringen 

sker och vilken effekt som ekologiska produkter kan ha för miljön. Till följd av att det inte finns 

en tydlig linje från forskarna angående effekterna av ekologiska produkters påverkan på miljön 

och hälsan är det än svårare för konsumenter att göra informerade val. 
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Som illustreras av Figur 3 är det 45 % som konsumerar ekologiska produkter utifrån 

hälsoaspekten, vilket medför en intressant diskussion med hänsyn till Livsmedelsverket (2015). 

Att konsumenter anger att personliga hälsofördelar är en av de viktigaste anledningarna till att 

välja ekologiska produkter blir därför intressant. I media och sociala medier påstår 

hälsoförespråkare att konsumtion av ekologiska produkter är mer hälsomedvetet (Andersson & 

Graffman, 2010). Studiens resultat kan således indikera att konsumenter påverkas mer av det 

dagliga medieflödet än resultat från forskning. En anledning till att individer kan bli mer 

påverkade av det dagliga medieflödet än resultat från forskning kan bero på det som Kirchmann 

m.fl. (2014) beskriver. Kirchmann m.fl. (2014) menar att forskningsresultaten inte är entydiga 

och utifrån Akerlof (1970) behöver individer bevis för att veta om det som säljs är vad individen 

förväntar sig.  

Om produktion av ekologiska produkter medför olika miljökonsekvenser och produktionen 

påverkar samhället olika kan undanträngning på marknaden uppstå i enlighet med Akerlof 

(1970). Att produkterna har en ekologisk märkning medför att konsumenterna kan urskilja 

ekologiska produkter från övriga. Således har risken för undanträngningen på 

livsmedelsmarknaden minskat. På marknaden för ekologiska produkter föreligger fortfarande 

en risk för undanträngning. Om ekologiska produkter inom samma produktkategori har 

tillverkats på olika miljövänliga sätt och märkningen av produkterna inte tar hänsyn till 

produktionsskillnaden, kan det vara svårt att ta ut ett högre pris för den mer miljövänliga 

produkten. Således riskerar ekologiska produkter som tillverkas med en mer miljövänlig metod 

än vad som krävs för ekologisk produktion att bli undanträngda. En förutsättning för 

undanträngningen enligt ovan är att kostnaden för att producera de mer miljövänliga ekologiska 

produkterna är högre.   

  



42!

!

6.6 !Altruism 

Solér (1997) diskuterar hur ekologiska produkter marknadsförs. Produkterna marknadsförs 

genom attribut som individerna känner är viktiga, vilket kan vara t.ex. välmående djur och 

öppen natur. Enligt Figur 3 är andelen som väljer att konsumera ekologiska produkter för 

miljön 47 %, medan de som väljer att konsumera ekologiska produkter pga. egenhälsa utgör 45 

%. De två procentsatserna är nästan likvärdiga och resultatet är intressant att diskutera utifrån 

Kolms (2006) & Andreonis (1990) teorier gällande altruism. Om miljöaspekten är den 

viktigaste anledningen till att individen väljer att konsumera ekologiska produkter kan det anses 

som en relativt oegoistisk anledning. Enligt Kolm (2006) kallas det för ren altruism, där 

individen inte behöver en motprestation. Det är inte rimligt att förvänta sig att individen inom 

en närliggande framtid kan uppleva de miljöförbättringar som ekologisk konsumtion kan 

medföra, vilket förstärker analysen av ren altruism. Samtidigt kan det vara rimligt för individen 

att ta del av de långsiktiga miljöförändringarna som ekologisk konsumtionen kan medföra, 

vilket medför att handlingen kan uppfattas som oren altruism. Av den anledningen medför det 

svårigheter att definiera huruvida miljöaspekten ska betraktas som ren eller oren altruism. Om 

istället hälsoaspekten är den viktigaste anledningen till att individen väljer att konsumera 

ekologiska produkter kan det tolkas som oren altruism, då Andreoni (1990) m.fl. menar att 

konsumenten upplever en egennytta genom konsumtionen. 

Andreonis (1990) m.fl. teorier om altruism kan även förklara varför frukt och grönsaker anses 

vara den viktigaste varukategorin att konsumera ekologiskt i enligt Figur 6. Om individen väljer 

att konsumera ekologisk frukt och grönt som en konsekvens av att det är bättre för hälsan, vilket 

45 % uppger, kan det anses vara oren altruism. Individens primära motivering till att konsumera 

ekologiska produkter är att det medför en hälsofördel. Vidare kan individen uppleva en warm-

glow effekt till följd av konsumtionsvalet om hen anser att ekologiska produkter är bra för 

samhället. Att frukt och grönsaker är den viktigaste varukategorin kan stärka motiveringen till 

att individer agerar utifrån oren altruism eftersom bekämpningsmedel kan upplevas som mer 

vanligt i varugruppen. För övriga varukategorier kan liknande tankegång appliceras.  
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6.7 !Utbud & efterfrågan 

Marknaden för ekologiska produkter anses vara en del av livsmedelsmarknaden, där 

livsmedelsmarknadens primära funktion är att tillhandahålla livsmedel. Konsumtionen av 

livsmedel kan i ett första skede tillgodose det Maslow kallar för de fysiologiska behoven. Evans 

m.fl. (2008) diskuterar att de fysiologiska behoven i västvärlden vanligen är tillgodosedda och 

konsumtionen av livsmedel kan således analyseras utifrån en högre behovsnivå. Exempelvis 

kan konsumtion av ekologiska produkter uppfylla behov högre upp i behovshierarkin. Tabell 2 

kan indikera att ca 60 % tillgodoser ett högre behov genom att konsumera ekologiska produkter.  

Det behovet och möjligheten för producenter att tillgodose behovet medför enligt t.ex. Goolsbee 

m.fl. (2013) att en marknad kan skapas. 

Ekologiska produkter kan enligt ekonomisk teori betraktas som en lyxvara och konsumeras av 

andra anledningar än att uppfylla primära behov. Enligt t.ex. Goolsbee m.fl. (2013) har lyxvaror 

på marknaden en högre priselasticitet än normala varor. Ekologiska produkter kan vara en 

lyxvara i jämförelse med icke ekologiska produkter, då de uppfyller samma funktion men att 

ekologiska produkter har något extra för somliga individer. Ekologiska produkter anses bl.a. 

medföra förbättrad hälsa och miljöfördelar i jämförelse med icke ekologiska produkter. Om 

ekologiska produkter är en lyxvara har de även en högre priselasticitet. Utifrån vårt resultat kan 

vi inte dra några slutsatser om priselasticiteten, då det inte undersöktes. Lööv (2015) påstår att 

hushåll med lägre inkomster har en striktare budget. Dock visar resultatet från vår studie att 

inkomst inte är en signifikant förklaringsvariabel och därmed kan resultaten anses skilja.  

Det kan även vara intressant att analysera vilken pristyp de olika respondenterna är utifrån Lööv 

(2015). Figur 5 visar att 47 % av respondenterna är så kallade procent-individer, dvs. de är 

villiga att betala en viss procentsats mer för den ekologiska produkten. Vår studie indikerar att 

respondenterna accepterar ett procentuellt påslag för att konsumera ekologiska produkter. Det 

innebär att individerna accepterar att prisskillnaden i högre prisintervall mellan ekologiska och 

icke ekologiska produkter är större. Som illustreras av Figur 5 finns det även respondenter som 

inte är villiga att betala mer för en ekologisk produkt. Figur 5 som indikerar att respondenterna 

är procent-individer i kombination med Figur 4 att respondenterna anser att priset är för högt, 

indikerar att ett procentuellt påslag på de ekologiska produkterna är godtagbart, men att det 

procentuella påslaget kan vara för högt.  
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Vidare upplever ca 50 % enligt Figur 10 att de har en hög kunskap om de olika ekologiska 

märkningarna. Studien indikerar även att kunskap om märkningar är en signifikant 

förklaringsvariabel till sannolikheten att konsumera ekologiska produkter. En diskussion kan 

föras angående kausaliteten i sambandet. Kausaliteten kan antigen vara att konsumenter som är 

informerade om ekologiska produkter väljer att konsumera ekologiska produkter. Likväl kan 

sambandet vara omvänt. De som konsumerar ekologiska produkter är även de som senare 

upplever att de är informerade. Fråga 8 i enkäten innehåller respondentens egen uppfattning om 

hur mycket kunskap de själva anser sig ha. Således förekommer en risk för under- och 

överskattning.  

Huruvida marknaden för ekologiska produkter är effektiv kan diskuteras utifrån Sgrois m.fl. 

(2015) resultat. Deras studie visar att ekonomiska fördelar kan erhållas vid en omställning till 

ekologisk produktion, vilket indikerar att marknaden kanske inte är effektiv. Det kan vidare 

diskuteras om högre inträdeshinder på den ekologiska marknaden föreligger. De högre 

inträdeshindren kan t.ex. bestå av striktare regleringar av tillåtna bekämpningsmedel och en 

ekonomisk investering. Till följd av de högre kraven på producenten kan vinster på marknaden 

enligt Sgrois m.fl. (2015) förklaras.  
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6.8 !Vidare jämförelse med tidigare forskning 

Den genomförda datainsamlingen indikerar att en majoritet av konsumenterna anser att 

ekologiska produkter är bra för samhället, vilket bekräftas av tidigare forskning. Magnussons 

m.fl. (2001) resultat visade att 46-67 % är positiva till ekologiska produkter, medan 13 % valde 

att konsumera ekologiska produkter. Vår studie indikerar att ca 60 % väljer att konsumera 

ekologiska produkter. Skillnaden i andelen som uppger att de väljer ekologiska produkter är 

anmärkningsvärd. Majoriteten i vår studie uppger att de under senare tid väljer att konsumera 

mer ekologiska produkter. Respondenterna uppger även i vår studie att ökat utbud och ökad 

kunskap är två anledningar till den ökade ekologiska konsumtionen. Skillnaden mellan 

resultaten indikerar även den förändrade marknadsinställningen som även respondenterna 

uppfattar. Ryegård & Ryegård (2015) diskuterar att marknader behöver undersökas vid flera 

tillfällen. Behovet av att undersöka marknaden vid olika tillfällen och applicera tidigare 

forskning förstärks även genom de två resultaten. 

Vår studie indikerar att det inte finns ett samband mellan att ha barn i hushållet och 

sannolikheten att konsumera ekologiska produkter. Resultatet överensstämmer med Davies 

m.fl. (1995). Om konsumenten även har barn i hushållet och individen upplever att ekologiska 

produkter är bättre för hälsan skulle en positiv inverkan av barn vara tänkbar. En sådan påverkan 

påvisades dock inte i Davies m.fl. (1995) studie eller vår studie. Ålder, civilstatus och 

boendeform uppvisar inte heller signifikans i vår slutgiltiga modell. Enligt studien kan inte ett 

samband mellan faktorerna och sannolikheten att konsumera ekologiska produkter identifieras.  

Resultatet från vår studie stärks av resultat från tidigare forskning. De faktorer som tidigare 

forskning har funnit viktiga för ekologisk konsumtion är även viktiga i vår undersökning. Vår 

undersökning indikerar att det finns skillnader i sannolikheten att välja ekologiska produkter 

mellan kommunerna. Till följd av den skillnaden bör kommunstorlek beaktas innan resultatet 

appliceras på invånarna. Således behöver den valda individens kommun identifieras och 

liknas med antingen Norrköpings eller Ockelbos kommun innan modellen kan användas.  

Resultatet från vår studie och tidigare forskning överensstämmer, vilket kan medföra en ökad 

generaliserbarhet och användning av vårt resultat. De socioekonomiska faktorerna som har 

visat signifikans i vår modell kan med stöd av tidigare forskning generaliseras till en större del 

av Sveriges befolkning. Hur kommunvariabeln ska tolkas bör analyseras vidare. 
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7 !Slutsats 
Studiens resultat indikerar att utbildning, kön, upplevd kunskap om ekologiska märkningar, 

upplevd mediepåverkan, härkomst och kommun är signifikanta variabler för att förklara 

ekologisk konsumtion. Enligt Tabell 3 ökar sannolikheten att konsumera ekologiska produkter 

om individen har universitetsutbildning, är en kvinna med nordisk härkomst, upplever att hon 

har hög kunskap om ekologiska märkningar, anser sig påverkas av media och kommer från en 

mindre kommun.  

Respondenterna i studien ger uttryck för att hälso- och miljöaspekten är de två viktigaste 

motiveringarna för att konsumera ekologiska produkter. En majoritet av respondenterna anser 

även att ekologiska produkter är bra för samhället. Samtidigt är inte alla respondenter 

övertygade om att ekologiska produkter medför de fördelarna som marknadsföringen delvis 

påstår. Vilka effekter ekologiska produkter har på hälsan och miljön behöver således 

undersökas vidare för att informera konsumenterna. 
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8 !Förslag till fortsatta studier 
För att öka generaliserbarheten kan en replikering av studien genomföras i flera svenska städer. 

Om resultatet från replikeringsstudien överensstämmer med resultatet från vår studie är det 

rimligt att resultaten kan generaliseras ytterligare. Således kan resultaten appliceras för en större 

del av den svenska befolkningen. 

Studien indikerar att kunskap om ekologiska produkter ökar sannolikheten att konsumera 

ekologiska produkter, men även att utbildningsnivån verkar ha betydelse för sannolikheten att 

konsumera ekologiska produkter. För att ytterligare förstå individers konsumtionsmönster bör 

kunskapsfaktorn undersökas grundligare. Genom en kvalitativ studie skulle det eventuellt vara 

möjligt att förstå varför kunskap är en avgörande variabel vid konsumtion av ekologiska 

produkter. 

Enkätundersökningens respondenter ger även uttryck för att det är svårt att veta vilka hälso- 

och miljömässiga konsekvenser som konsumtion av ekologiska produkter medför. Under 

datainsamlingen framkom det att några av de kritiska individerna till ekologiska produkter hade 

egen erfarenhet av ekologisk odling. Vilka effekter ekologiska produkter medför i en storskalig 

drift och i ett längre perspektiv bör således undersökas noggrannare, då Krichmann m.fl. (2014) 

och Livsmedelsverket (2015) ger intrycket att påverkan från ekologiska produkter är tvetydigt. 

Vår genomförda studie innehåller frågor som respondenterna själva anger hur de väljer att 

konsumera ekologiska produkter. Om t.ex. ICAs och Coops kunddataregister och 

kundköpshistorik skulle finnas tillgängligt kan resultatet från studien jämföras med vilka val 

som konsumenten verkligen fattar. En studie av den karaktären medför forskningsetiska 

komplikationer men vore intressant om den var genomförbar. 

Den erhållna modellen indikerar att sannolikheten för att konsumera ekologiska produkter är 

högre i Ockelbo än i Norrköping. Skillnaden har analyserats utifrån olika teorier men är 

intressant att analysera vidare. Om det var möjligt att erhålla data från återförsäljare är det 

intressant att undersöka om data indikerar att det konsumeras mer ekologiska produkter i 

mindre kommuner. Antingen kan det bekräfta skillnaden i konsumtionsmönster som studien 

indikerar eller motsäga resultatet. Vid en skillnad i resultat kan det vara intressant att analysera 

varför respondenterna uppfattar konsumtionsmönstret olika. 
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Appendix A – Enkäten 
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Appendix B – Förklaringsmatris 
TABELL 5 FÖRKLARINGSMATRIS 

Fråga  Klassificering av 
fråga  

Ämnar att 
undersöka  

Feltolkningsrisk  

1a Köper du 
vanligtvis 
ekologiska 
varor?  

Dichotomus 
fråga,   
respondenten 
svarar med Ja 
eller Nej på 
frågan.  

Om respondenten 
vanligen handlar 
ekologiska varor.  

Det finns en tolkningsrisk i 
"vanligtvis", som är upp till 
varje individ att kvantifiera. 
Risken motverkas genom att 
pilotundersökningsdeltagarna 
anger hur de uppfattar 
"vanligtvis".   

1b & c Varför 
köper/köper 
inte du 
ekologiska 
varor?  

Multipla 
svarsfråga, 
respondenten 
rangordnar   
anledningarna 
med 1-4, där 1 är 
den viktigaste 
anledningen.  

Vilka anledningar 
som respondenten 
finner viktigast till 
att köpa eller inte 
köpa ekologiska 
varor. 

För att kontrollera att 
respondenten inte har 
ytterligare anledningar till att 
köpa/inte köpa ekologiska 
produkter har respondenten 
möjlighet att själv ange orsak 
(valmöjligheten "Annat").  
Således har författarna 
möjlighet att kontrollera att 
samtliga anledningar tas i 
beaktande.    

2!Anser du att 
ekologiska 
varor är bra för 
samhället?  

Multipla svar,  
respondenten 
besvarar frågan 
med Ja, Nej eller 
Vet ej.  

Det förekommer 
diskussioner om 
ekologiska 
odlingar är bra för 
miljön med hänsyn 
tagen till den 
samlade 
miljöpåverkan. 
Frågan ämnar 
således att 
undersöka 
respondentens 
ståndpunkt i 
diskussionen.  

Om respondenten inte är 
medveten om diskussionen 
angående ekologiska 
produkter i ett större 
perspektiv kan respondenten 
uppfatta frågan som otydlig 
eller felaktigt ställd. Trots 
risken finner författarna det 
rimligt att frågan inkluderas i 
undersökningen för att 
värdera övriga svar. Risken 
minskas genom 
svarsalternativet "Vet ej".  

3!Köper du mer 
ekologiska 
varor nu än 
tidigare?  

Multipla svar, 
respondenten 
besvarar frågan 
med Ja, Nej eller 
Vet ej.  

Konsumtionen av 
ekologiska 
produkter har ökat 
under senare år. 
Frågeställningen är 
således relevant, 
då en kontroll kan 
göras om data 
verkar uppvisa 
samma trend som 
försäljningen. 

Frågan innehåller två 
värderingsord, mer och 
tidigare. Värderingar av 
orden kan få betydelse för 
angivet svar. 
Pilotundersökningens 
respondenter bekräftade att 
frågan uppfattas som 
författarna avser. 
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4!Vilken av 
följande 
varukategorier 
tycker du är 
viktigast att handla 
ekologisk?  

Multipla svarsfråga, 
respondenten 
rangordnar 
anledningarna med 
1-6, där 1 är den 
viktigaste 
anledningen.  

Vilken varukategori 
som respondenten 
finner viktigast att 
köpa ekologiska 
produkter i.  

Om respondenten är 
likgiltig mellan 
kategorierna fångas 
det inte upp i 
enkäten. 
Frågeställningen 
tvingar respondenten 
att ta ställning till 
alternativen. Dock 
ter det sig rimligt, då 
nyttomaximering 
medför att 
respondenten har 
preferenser.   

5!Om ekologiska 
varor och icke-
ekologiska varor 
kostar lika mycket, 
vilket väljer du 
då?  

Dichotomus fråga,  
den tillfrågade 
besvarar frågan med 
Ekologisk, Icke-
ekologisk eller 
spelar ingen roll.  

Om det finns en 
priskänslighet för 
ekologiska 
produkter. Frågan 
fungerar även som 
en kontrollfråga mot 
fråga 7, då svaren 
rimligen bör 
överensstämma med 
varandra.   

Författarna finner en 
eventuell risk i att 
respondenten blir 
förvirrade eller 
finner det märkligt 
att ekologiska och 
icke ekologiska 
produkter kostar lika 
mycket.   

6!Påverkas din 
inställning till 
ekologisk varor av 
bekanta, medier, 
sociala medier eller 
marknadsföring?  

Dichotomus fråga,  
den tillfrågade 
besvarar frågan med 
Ja eller Nej.  

Huruvida 
respondenten 
upplever påverkan 
från omgivningen. 
Reklam och 
undermedveten 
påverkan har tidigare 
visats påverka 
konsumenterna och 
frågan visar om 
respondenten själv 
upplever en 
påverkan. 

Frågan kan inte 
besvara om 
marknadsföring och 
annan påverkan 
påverkar beslut 
angående ekologiska 
produkter, utan ger 
bara en indikation 
om respondenten 
känner sig påverkad 
av sin omgivning.  

 

  



56!

!

7!a, b & c Om du  
ska köpa en vara 
som kostar: 

Öppen fråga,  
respondenten anger 
vad hen är villig att 
betala för en 
motsvarande 
ekologisk produkt. 

Om respondenten är 
villig att betala extra 
om produkten är 
ekologisk. 

Respondenten kan 
ange valfritt belopp 
men en risk är att 
respondenten känner 
sig tvingad att ange 
ett belopp större än 
20,80 eller 200. Dock 
har vi haft 
respondenter i 
pilotundersökningen 
som svarat 20, 80 och 
200. Vidare föreligger 
en risk att 
respondenten är villig 
att betala olika 
mycket mer beroende 
på vilken typ av 
varukategori 
respondenten tänker 
sig.  

8!Hur mycket 
anser du dig veta 
om märkning av 
ekologiska varor 
(t.ex. KRAV, EU-
lövet)? 

Öppen fråga, 
respondenten väljer 
ett alternativ mellan 
1 och 6. 

Frågar ämnar att 
undersöka 
respondentens 
kunskap om 
ekologiska 
produkter. 

Finns risk att 
respondenten 
överskattar sin egen 
kunskap angående 
ekologiska produkter. 
Dock är det en öppen 
fråga som endast ger 
en indikation på hur 
väl respondenten 
anser sig ha kunskap 
gällande ekologiska 
märkningar. 

9 Kön Dichotomus fråga,  
den tillfrågade 
besvarar frågan med 
Kvinna eller Man. 

Vilket kön 
respondenten har 
och om det påverkar 
valet angående 
ekologiska 
produkter. 

Om personen anser 
sig själv vara 
flerkönad.  
Risken anses dock 
vara liten. 

10 Ålder Öppen fråga,  
respondenten skriver 
i sin ålder. 

Frågan används dels 
för att undersöka 
åldersspridningen i 
data, dels för att 
undersöka huruvida 
åldern påverkar valet 
av ekologiska 
produkter. 

Om personen 
upplever en skillnad 
mellan biologisk och 
mental ålder kan 
frågan vara 
förvirrande. Risken 
anses dock vara liten. 
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11 Civilstatus Multipla 
svarsalternativ, 
respondenten 
besvarar frågan 
genom att markera 
Ensamstående, Gift, 
Sambo eller Särbo. 

Genom frågan ämnar 
vi att undersöka 
huruvida civilstatus 
påverkar valet av 
ekologiska köp. 

Änka/änkling har 
eventuellt svårt att 
tolka om de ska välja 
Gift eller 
Ensamstående.  

12 Barn i hushållet Öppen fråga,  
respondenten fyller 
själv i antalet barn 
som finns i 
hushållet. 

Om det finns en 
korrelation mellan 
antalet barn och 
valet av ekologiska 
produkter. 

En respondent som 
har "bonusbarn", 
avlidna barn eller är 
tveksam till antalet 
barn kan finna frågan 
problematisk. 

 13 Bostadstyp Multipla 
svarsalternativ, 
respondenten 
besvarar frågan 
genom att markera 
Lägenhet, 
Villa/Radhus eller 
Annat.   

Genom frågan ämnar 
vi att undersöka 
huruvida bostadstyp 
påverkar valet att 
konsumera 
ekologiska 
produkter.  

Genom alternativet 
"Annat", minskas 
risken att den 
tillfrågade personen 
inte vet vad de ska 
fylla i om de inte bor i 
Lägenhet eller 
Villa/Radhus. Dock 
kan inte författarna 
veta vad "Annat" är. 
Om en liten andel 
svarar "Annat" i 
enkätundersökningen, 
anser författarna att 
det inte är ett 
problem.  

14 Bor du hos dina 
föräldrar?  

Dichotomus fråga,  
den tillfrågade 
besvarar frågan med 
Ja eller Nej.  

Huruvida 
respondenten 
fortfarande bor med 
sina föräldrar kan 
påverka individens 
benägenhet att 
konsumera 
ekologiska produkter 
och således finner 
författarna det 
nödvändigt att 
undersöka frågan.  

Respondenter som bor 
temporärt på annan 
ort. Exempelvis hos 
flickvän/pojkvän 
större del eller av 
annan anledning 
finner sitt hem svårt 
att definiera kan få 
problem med att 
besvara frågan.   
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15 Utbildningsnivå Multipla svar,  
respondenten 
besvarar frågan med 
Högstadiet, 
Gymnasiet eller 
Universitet/ 
Högskola. 

Utbildningsnivå kan 
medföra att 
respondenterna har 
olika värderingar 
angående ekologiska 
produkter och 
således är det 
intressant att 
undersöka vilken 
utbildningsnivå 
respondenten har.  

Det finns en risk med 
att respondenten inte 
vet vilket alternativ 
som ska fyllas i, t.ex. 
kan en respondent 
som har påbörjat en 
universitetsutbildning 
eller läst kurser vid ett 
universitet finna det 
svårt att besvara 
frågan. Risken 
behandlas via dialog 
med respondenter i 
pilotundersökningen 
som har påbörjat men 
inte avslutat en 
utbildning.  

16 Hushållets 
inkomst per månad 
efter skatt 

Multipla svar,   
respondenten anger i 
intervall om 10 000 
kr, från 0-70 000 
och sedan ett övre 
intervall.   

Inkomst efter skatt 
är under normala 
omständigheter 
korrelerat med 
disponibel inkomst 
och således 
intressant för 
undersökningen.   

Författarna finner det 
orimligt att fråga om 
disponibel inkomst, 
då begreppet inte 
anses vara ett allmänt 
vedertaget begrepp 
för den 
genomsnittlige 
respondenten. För att 
underlätta för 
respondenten och 
samtidigt fånga 
effekten väljer 
författarna inkomst 
efter skatt som en 
approximation.  

17 Kommer någon 
av dina föräldrar 
från ett annat land 
utanför Norden?  

Dichotomus fråga,  
den tillfrågade 
besvarar frågan med 
Ja eller Nej.  

Kulturella skillnader 
kan ha inverkan om 
respondenten väljer 
att konsumera 
ekologiska 
produkter. Genom 
frågeställningen kan 
skillnader belysas.  

Frågan kan anses som 
stötande. Författarna 
anser att kunskap om 
vilka länder som ingår 
i Norden är 
allmängods. Vi valde 
Norden pga. att det är 
länder som kan ha 
liknande kulturer och 
värderingar som 
Sverige. 
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Appendix C – Manus 
Hej, jag gör ett skolarbete om ekologiska varor. Skulle du vilja vara snäll och besvara en enkät 

för mig? Det tar bara någon minut.   

Om respondenten frågar om frågorna. Besvaras det med att de ska fylla i enkäten som de 

uppfattar frågorna. Vi har även sagt att det första som du kommer att tänka på är rätt svar. 

Respondenter som undrar om användningsområdet för data upplyses att det samlas in till vår 

masteruppsats i Nationalekonomi vid Linköpings Universitet. Vidare informeras respondenten 

att enkätunderlaget inte kommer kunna härledas till en specifik individ. Respondenter som 

undrar om alla frågor måste fyllas i upplyses att det inte är ett tvång men att enkäten inte kan 

användas om frågor lämnas tomma.  
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Appendix D – Fördelningar2 
Könsfördelningen indikerar en relativt jämn fördelning mellan könen. Således är det möjligt att 

genomföra skattningar med kön som en förklaringsvariabel. Likväl uppvisar ålder en jämn 

fördelning, vilket medför att variabeln ålder kan användas i modellen. Liknande resonemang 

förs för kunskaps-, civilstatus- och inkomstfördelningen nedan. Särbo är det enda alternativet 

som inte har liknande svarsfrekvens som övriga. Det beror troligtvis på att de övriga 

civilstatusarna i de två valda kommunerna är vanligare och därmed korrigerades inte data. 

FIGUR 8 KÖNSFÖRDELNING 

 
FIGUR 9 ÅLDERSFÖRDELNING 

 
FIGUR 10 KUNSKAPSFÖRDELNING  

 

                                                
2 Samtliga figurer: Egen bearbetning. Källa: Enkätinsamling 2016. 
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FIGUR 11 CIVILSTATUSFÖRDELNING 

 

FIGUR 12 INKOMSTFÖRDELNING 

 

De fyra figurerna nedan är inte lika jämnt fördelade. Dock medför det inte problem för vidare 

analys och troligtvis är följande figurers svarsalternativ representativa för hur fördelningarna är 

i de två valda kommunerna. Notera att data för Figur 13 innehåller en subjektiv värdering. 

Respondenten fick uppfatta om media och bekantskap påverkar individens inställning till 

ekologiska produkter. Om andelen var större för att inte bli påverkad av media hade en viss 

tveksamhet till variabeln infunnits, då bl.a. signaleringsteorin och institutionella teorier anser 

att individer blir påverkade av externa faktorer. 

FIGUR 13 UPPLEVD MEDIEPÅVERKANFÖRDELNING 
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FIGUR 14 BOENDEFÖRDELNING 

 

FIGUR 15 BARNFÖRDELNING 

! !

FIGUR 16 UTBILDNINGSFÖRDELNING 
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Figur 17 och 18 illustrerar respondenternas svarsalternativ för respektive fråga från enkäten. 

FIGUR 17 VILKEN VARA SKULLE DU KÖPA OM PRISET ÄR LIKA? 

! !

FIGUR 18 KÖPER DU MER EKOLOGISKA VAROR NU ÄN TIDIGARE? 

Eko!(83%) Icke!eko!(2%) Spelar!ingen!roll!(15%)

Ja!(67%) Nej!(24%) Vet!ej!(9%)
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Appendix E – Skattningar 
 

TABELL 6 KORRELATIONSMATRIS 

#

 !

EKO Barn i hushållet Bor hemma Bra för samhället Ej bra för samhället Gift Gymnasiet Högstadiet Inkomst 1 Inkomst 2 Inkomst 3 Kvinna Lägenhet Upplevd mediepåverkan Utländsk härkomst Ockelbo Sambo Singel Villa Låg kunskap Ålder
EKO 1.000 0.021 -0.038 0.234 -0.132 0.024 -0.104 -0.130 -0.097 -0.040 0.078 0.146 -0.073 0.115 -0.129 0.109 0.034 -0.078 0.074 -0.324 0.027
Barn i hushållet 0.021 1.000 -0.020 -0.025 0.018 0.105 0.085 -0.114 -0.231 -0.079 0.149 0.016 -0.326 -0.001 -0.046 0.037 0.057 -0.188 0.352 0.017 -0.270
Bor hemma -0.038 -0.020 1.000 0.014 -0.044 -0.036 0.172 -0.012 0.002 -0.070 -0.073 0.161 0.084 0.060 0.171 -0.220 -0.183 0.343 -0.102 -0.031 -0.477
Bra för samhället 0.234 -0.025 0.014 1.000 -0.302 0.052 -0.037 -0.067 -0.028 -0.008 0.053 0.076 -0.082 0.093 -0.044 0.101 0.010 -0.068 0.061 -0.164 0.040
Ej bra för samhället -0.132 0.018 -0.044 -0.302 1.000 -0.045 0.042 0.023 0.116 -0.037 -0.020 -0.035 0.056 -0.064 0.006 -0.022 0.001 0.084 -0.048 0.061 -0.039
Gift 0.024 0.105 -0.036 0.052 -0.045 1.000 -0.097 0.117 -0.052 -0.090 0.043 -0.030 -0.153 0.075 0.016 -0.011 -0.309 -0.252 0.141 -0.031 0.127
Gymnasiet -0.104 0.085 0.172 -0.037 0.042 -0.097 1.000 -0.338 0.007 -0.003 0.031 0.043 0.000 -0.093 -0.060 0.028 0.037 0.023 0.025 0.041 -0.118
Högstadiet -0.130 -0.114 -0.012 -0.067 0.023 0.117 -0.338 1.000 0.153 0.032 -0.028 -0.128 0.047 -0.066 0.117 0.031 -0.183 0.147 -0.084 0.077 0.119
Inkomst 1 -0.097 -0.231 0.002 -0.028 0.116 -0.052 0.007 0.153 1.000 -0.316 -0.267 -0.074 0.334 -0.045 0.137 -0.059 -0.165 0.352 -0.301 0.084 0.113
Inkomst 2 -0.040 -0.079 -0.070 -0.008 -0.037 -0.090 -0.003 0.032 -0.316 1.000 -0.299 -0.009 0.105 -0.022 -0.068 0.026 -0.004 0.048 -0.121 0.021 0.063
Inkomst 3 0.078 0.149 -0.073 0.053 -0.020 0.043 0.031 -0.028 -0.267 -0.299 1.000 0.040 -0.186 -0.012 -0.056 0.181 0.076 -0.180 0.171 -0.090 -0.019
Kvinna 0.146 0.016 0.161 0.076 -0.035 -0.030 0.043 -0.128 -0.074 -0.009 0.040 1.000 -0.008 0.122 -0.084 -0.065 0.033 0.053 0.003 -0.188 -0.072
Lägenhet -0.073 -0.326 0.084 -0.082 0.056 -0.153 0.000 0.047 0.334 0.105 -0.186 -0.008 1.000 -0.023 0.140 -0.299 -0.089 0.357 -0.946 -0.004 -0.155
Upplevd mediepåverkan 0.115 -0.001 0.060 0.093 -0.064 0.075 -0.093 -0.066 -0.045 -0.022 -0.012 0.122 -0.023 1.000 -0.022 -0.079 -0.058 -0.001 0.025 -0.015 -0.035
Utländsk härkomst -0.129 -0.046 0.171 -0.044 0.006 0.016 -0.060 0.117 0.137 -0.068 -0.056 -0.084 0.140 -0.022 1.000 -0.233 -0.067 0.148 -0.134 -0.049 -0.194
Ockelbo 0.109 0.037 -0.220 0.101 -0.022 -0.011 0.028 0.031 -0.059 0.026 0.181 -0.065 -0.299 -0.079 -0.233 1.000 0.083 -0.171 0.264 -0.026 0.294
Sambo 0.034 0.057 -0.183 0.010 0.001 -0.309 0.037 -0.183 -0.165 -0.004 0.076 0.033 -0.089 -0.058 -0.067 0.083 1.000 -0.404 0.098 0.056 -0.101
Singel -0.078 -0.188 0.343 -0.068 0.084 -0.252 0.023 0.147 0.352 0.048 -0.180 0.053 0.357 -0.001 0.148 -0.171 -0.404 1.000 -0.342 0.033 -0.206
Villa 0.074 0.352 -0.102 0.061 -0.048 0.141 0.025 -0.084 -0.301 -0.121 0.171 0.003 -0.946 0.025 -0.134 0.264 0.098 -0.342 1.000 0.014 0.139
Låg kunskap -0.324 0.017 -0.031 -0.164 0.061 -0.031 0.041 0.077 0.084 0.021 -0.090 -0.188 -0.004 -0.015 -0.049 -0.026 0.056 0.033 0.014 1.000 0.012
Ålder 0.027 -0.270 -0.477 0.040 -0.039 0.127 -0.118 0.119 0.113 0.063 -0.019 -0.072 -0.155 -0.035 -0.194 0.294 -0.101 -0.206 0.139 0.012 1.000
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TABELL 7 SKATTNING MED ALLA VARIABLER 

    β-värde   Std. Error 
Intercept   -0.048   1.047 
Ålder   -   - 
Låg kunskap   -1.303****  0.247 
Barn i hushåll   -   - 
Bra för samhället   -0.966***  0.380 
Ej bra för samhället   -   - 
Bor hemma   -   - 
Gift   -   - 
Sambo   -   - 
Singel   -   - 
Gymnasiet   -0.618***  0.247 
Högstadiet   -0.936***  0.465 
Inkomst 1   -   - 
Inkomst 2   -   - 
Inkomst 3   -   - 
Kvinna   -0,308€   0,248 
Lägenhet   -   - 
Villa   -   
Upplevd mediepåverkan   -1.348€  0.242 
Utländsk härkomst   -0.786***  0.379 
Ockelbo   -0.442€  0.270 
P-värde: ****<1%, ***<5%, **<10%, *<15%, €=uppvisar signifikans när andra variabler har exkluderats 

 

Tabell 7 visar samtliga variabler i vår första modellskattning (slutlig modell se Tabell 3). 

Variablerna bra för samhället, ej bra för samhället och bor hemma valdes bort först pga. olika 

anledningar. Även om variabeln bra för samhället var en signifikant variabel vid första 

skattningen valdes den bort. Anledningen är för att majoriteten av respondenterna hade svarat 

att de ansåg att ekologiska produkter var bra för samhället även om respondenterna inte 

vanligtvis konsumerade ekologiska produkter. När den variabeln exkluderas från modellen 

valde vi även att exkludera variabeln ej bra för samhället. Variabeln bor hemma exkluderas 

pga. att ett fåtal av respondenterna fortfarande bodde hemma hos sina föräldrar. Resterande 

variabler exkluderas efter icke signifikans, till endast signifikanta variabler återstod. Notera att 

signifikans-stjärnorna i Tabell 7 är den signifikansen som uppvisades vid första 

modellskattningen. Korrelationsmatrisen enligt Tabell 6 uppvisade ingen hög korrelation och 

därmed använde vi oss inte av den vid exkludering av förklaringsvariabler. 
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Utöver skattningarna med hjälp av logitmodellen har även OLS-skattningar genomförts för att 

kontrollera resultatet. De genomförda OLS-skattningarna indikerar ingen skillnad i resultatet. 

Vi har även omgrupperat studiens förklaringsvariabler för att testa om annorlunda signifikans 

erhålls. Genomförda skattningar avviker inte från presenterat resultat. Exempel på en 

omgruppering är frågan om civilstatus, där vi har testat kodningen singel mot tillsammans. 


