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Ekologisk mat har blivit ett hett ämne. Då forskningen är tvetydig är det 
intressant att uppmärksamma vad  människor faktiskt tycker. Studien bestod 
av två delar, en enkät där deltagarna fick skatta sina tankar kring ekologiska 
produkter, och ett kompletterande experiment där deltagarna fick skatta eko-
märkt eller omärkt kaffe. Studien undersökte 133 högskolestudenters 
självskattade intresse för hälsa, miljö och tankar kring ekomärkning mot deras 
skattning av tre ekologiska produkter. Experimentet hade 43 deltagare och 
syftade till att undersöka om en halo-effekt förelåg hos märkningen på 
ekologiskt kaffe. Materialet analyserades med hjälp utav t-test, envägsanova 
och Pearsons korrelationskoefficienter,  som bland annat visade att kön, 
inkomst, och föräldraskap påverkade attityden mot ekologiska produkter 
medan miljövänlig inställning och intresse för egen hälsa inte påverka 
attityden. Detta sista resultat antas bero på brister i studien snarare än att 
faktorerna inte har någon påverkan. 
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Maten är ett högaktuellt diskussionsämne i dagens samhälle. Ämnet ventileras flitigt och det 
finns många olika åsikter om vilken mat som är nyttigast, miljövänligast och trendigast. Mitt i 
diskussion kommer begreppen ekologiskt och konventionellt odlad mat upp, och vad det 
egentligen innebär. Vilket är bäst för miljön egentligen? Kommer människan att klara sig på 
enbart ekologisk mat? Vilka attityder har människor egentligen till ekologiska produkter? 
Diskussionen underlättas inte heller av att forskningen kring ekologisk mat är oenig. Vissa 
forskare hävdar att ekologiskt odlade grödor blir mer näringsrika (Baranski, et al., 2014), 
samtidigt som andra forskare hävdar att det inte går att finna några signifikanta bevis för att 
ekologiska varor skulle vara nyttigare, eller ens miljövänligare (Dangour, Dodhia, Hayter, 
Allen, Lock, & Uauy, 2009). Således är det intressant att undersöka vilka attityder människor 
har gentemot ekologiska produkter i denna tillsynes rådande ambivalens. 
 
 
Den ekologiska trenden 
 
Den ekologiska trenden grundar sig i en ökad användning av kemikalier och gifter vid odling 
av mat under 1970-talet och framåt. Detta ledde till en ökad kritik i media (McGill, 2009; Sheng, 
Shen, Qiao, Yu, & Fan, 2009), samtidigt som miljöengagerade organisationer ökade sin 
uppmuntran till att köpa ekologiska varor (Paladino & Baggiere, 2008; Sheng et al.). Den ökade 
medvetenheten och oron för miljö och hälsa ledde till hårdare lagstiftningar och grundandet av 
olika miljöorganisationer (Goleman, 2009; Grant, 2007) vilket gav trenden ytterligare kraft. 
Enligt Coddington (1993) var det den ökade medvetenheten och oron som låg till grund för att 
miljövänliga och ekologiska produkter fick fotfäste. De blev ett sätt för företagen att bemöta 
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konsumenternas krav. Andra studier pekar på att det är hälsoaspekter som mest har motiverat 
människor till att köpa ekologiska matvaror (Sheng, et al.). Konsumenter har även visat sig vara 
villiga att betala något mer för ekologiskt odlad mat (Ferjani, Reissig, & Mann, 2011). 
Utvecklingsländer har genom detta sett en chans till ökad ekonomisk tillväxt genom att odla 
och exportera ekologisk mat (Li, 2007), vilket kan vara ytterligare en förklaring till ekologiska 
produkters framväxt. Sammanfattningsvis så finns det en trend som pekar på att ekologisk mat 
blir populärare, även om det kan berott på en lyckad socialt orienterad marknadsföring snarare 
än ett större intresse för miljö och hälsa i samhället (Falguera, Aliguer & Falguera, 2012). 

Ekologisk odling var under senare delen av 90 talet en av de snabbast växande 
jordbrukssektorerna (Dabbert, Häring, & Zanoli, 2004) med ett starkt politiskt stöd (Padel & 
Lampkin, 2007). År 2010 såldes 45% av all ekologisk mat i USA. Vid den här tiden motsvarade 
Sveriges ekologiska matinköp till 2% av den totala marknaden (Ekoweb, 2014). En 
marknadsrapport från svenska KRAV visade ett ökat försäljningsgenomsnitt med 15% på 
kravmärkta produkter år 2013 i jämförelse med föregående år (KRAV, 2014). Matkedjan ICA 
presenterade en fördubbling i försäljningen av ekologisk mat mellan 2007 och 2013 (ICA, 
2013). Under första halvan av 2014 hade ICA ökat sin ekologiska försäljning med 52%, Coop 
ökade med 37% och systembolaget ökade med hela 82% mot föregående år (Ekoweb). Trots 
att ekologiskt mat endast stod för 4.3% av den totala matförsäljningen under 2013 verkar det 
som att år 2014 var året då ekohandeln sköt i höjden (senare rapporter får svara för det). 

Den ekologiska märkningens innebörd. Ekologiska produkter är produkter som producerats 
utan hjälp av konstgödsel och bekämpningsmedel (Hutchins & Greenhalgh, 1997). Enligt 
Lockie, Lyons, Lawrence och Mummery (2002) är ekologisk mat garanterat producerad, 
fraktad, lagrad och bearbetat utan att konstgödsel och kemikalier används. En ekologisk produkt 
måste idag uppfylla de krav på produktion, kontroll och märkning som ställts av 
Europakommissionen (EG 2007:834; EG 2008:88). Ekologisk odling och uppfödning strävar 
efter att producera på ett holistikt sätt och bevara naturen och miljön. Växter får inte besprutas 
(med vissa undantag) och djur ska till stor del vara frigående. De ekologiskt märkta varorna 
måste innehålla minst 95% ekologiska ingredienser räknat på dess vikt. Produkten måste 
slutligen genomgå kontroller och bli certifierad av ett kontrollorgan (EG 2007:834; EG 
2008:889). Det finns även flera privata kontrollorgan som certifierar ekologiska produkter, till 
exempel står KRAV för cirka 80% av certifieringen i Sverige (KRAV). 

 
 

Uppfattningen om ekologiskt 
 
På grund av de många miljömärkningar som finns råder en förvirring över vad de står för, vilket 
medfört en minskad trovärdighet för miljömärkningar (Leire & Thidell 2005). Trots förvirring 
finns det fortfarande vissa saker som människor förknippar med en ekologisk märkning. Vega-
Zamora, Torres-Ruiz, Murgado-Armenteros, och Parras-Rosa, (2014) fann i Spanien att 
“Organic food” framstod som smakrikare, färskare och hälsosammare, men även som dyrare, 
fulare och mindre hållbar i jämförelse med den icke-ekologiska motsvarigheten. Man 
föreställde sig att produktionsprocessen var mer naturlig, fri från bekämpningsmedel och 
tillsatser. I Danmark fann man liknande resultat då samma positiva attityd gentemot ekologisk 
mat påträffades. Man fann även att priset på ekologisk mat upplevdes som för högt, och att det 
för många innebar ett hinder för en regelbunden konsumtion (Aschemann-Witzel, & Niebuhr-
Aagaard, 2014). Kvinnor har mer positiva attityder gentemot ekologisk mat än män, eftersom 
kvinnor tenderar att prioritera hälsa, näring och miljö samt att de kräver mer information om 
matvarorna (Ureña, Bernabéu, & Olmeda, 2008). Män verkar dock benägna att betala mer för 
ekologisk mat än vad kvinnor är (Ureña, et al.). 
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Attityder och beteende. För att förstå hur människor tänker och resonerar när de väljer och 
värderar ekologisk mat så måste man först förstå hur människor tänker när de konsumerar. Den 
tidiga förklaringsgrunden till människors beteende var attityder, tills Wicker år 1969 påvisade 
att korrelationen mellan attityder och beteende var låg (Andrich & Styles, 1998). Senare 
forskning menade dock att man kan förutsäga en individs beteende utifrån attityder, eftersom 
det rent logisk borde fungera så att individen skapar en attityd och sedan handlar utifrån den. 
En attityd kan definieras som en psykologisk tendens, vilket betyder att man värderar en person, 
ett objekt eller ett beteende på ett negativt eller positivt sätt (Biel, Larsson & Gärling, 1999). 
Dock kan en individen handla först för att sedan skapa en attityd utifrån sin handling (Blythe, 
1997).  

Subjektiva normer. Attityder kan i sin tur formas av rådande samhällsnormer. Individer 
förväntar sig positiva konsekvenser då de utför beteenden som andra människor uppskattar och 
som är socialt accepterade (Terry & Hogg, 1996). Konsumtion kan användas för att signalera 
en social identitet (Escalas & Bettman, 2005) och man vill gärna identifiera sig med företag 
som har en god social image genom att konsumera deras produkter (Bartels & Reinders, 2010). 
Social representation verkar vara en signifikant faktor till att köpa ekologisk mat i Finland och 
i Tyskland (Bäckström Pirttilä-Backman, & Tuorila, 2004; Huotilainen, Pirttilä-backman, & 
Tuorila, 2006), men inte i USA och Storbritannien (Bartels & Reinders, 2010). Trender, social 
identifikation och social representation verkar alla ha inverkan på vilket val av varor man gör, 
även om vad som är trendigt skiljer sig åt. 

Motivation och behov. Motivation definieras som en process som får människor att bete sig 
på ett visst sätt. Den kan delas upp i tre olika kategorier: Inre-, yttre- och amotivation (Hassmén, 
Hassmén & Plate, 2003). Inre motivation är då en individ engagerar sig på grund av eget 
intresse, vilket kan vara för att känna sig glad eller tillfredsställd (Granbom, 1998). Yttre 
motivation grundar sig ofta i de fördelar en individ kan erhålla genom att utföra ett visst 
beteende, som till exempel lön eller status. Amotivaton innebär en avsaknad av motivation 
(Hassmén, Hassmén & Plate). Motivation kan enligt Feurst (1991) uppstå ur ett behov vilket 
delas in i två grundläggande delar, fysiologiska behov som behovet av mat och syre, samt 
psykologiska behov, som behov av status och tillhörighet (Solomon, Bamossy, & Askegaard, 
2001). Behov kan driva människor till konsumtion (Feurst), som att köpa mat för att stilla 
behovet av näring eller köpa ett status objekt för att tillgodose behovet av status. Enligt 
Wansink, Cheney och Chan (2003) kan både fysiologiska och psykologiska behov samtidigt 
styra valet av mat. Behov kan skilja sig från person till person och kan tillfredsställas på många 
olika sätt beroende på sociala strukturer, erfarenheter, och kulturell bakgrund (Solomon, 
Bamossy, & Askegaard). 

Vanor och känslor. En annan faktor som påverkar människors beteenden är vanor. Vanor 
definieras som ett upprepat beteendemönster och som kan triggas av olika stimuli (Oskamp, 
1977). Konsumtionsvanor innebär att man köper det man brukar köpa istället för att genomgå 
en beslutsprocess vid varje köptillfälle. Konsumtionsvanor är stabila därför att individen sparar 
tid och undviker otrevliga överraskningar (O’Shaughnessy, 1987). Vanor kan vara starka 
prediktorer till beteende då de kan vara svåra att bryta (Biel, Larsson & Gärling). Ytterligare en 
viktig faktor i förklaringen till människors beteenden är känslor (Bagozzi, Baumgartner, 
Pieters, & Zeelenberg, 2000). De kan styra val, aktivera beteenden och stärka motiv 
(O’Shaughnessy, 1992). Personer som ofta har ett positivt sinnelag tenderar att köpa mer 
hälsosam mat än personer som ofta har ett negativt eller neutralt sinnelag (Gardner,Wansink, 
Kim & Park, 2014). 
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Varför köper människor ekologisk mat? 
 
Personer som är intresserade av miljöfrågor köper i större utsträckning ekologisk mat och är 
mer övertygade om att ekologisk mat är bättre för miljön (Lusk, 2011). Vilket kan bero på 
farhågor över användningen av bekämpningsmedel, hormontillskott och förstörelse av jorden 
(Zepeda, & Deal, 2009). Samtidigt menade Tobler, Visschers, och Siegrist (2011)  att smak och 
hälsa verkar vara mer motiverande faktorer än miljötänk. Bekymmer för sin egen eller sin 
familjs hälsa var de starkaste prediktorerna för att föredra och köpa ekologisk mat (Magnusson, 
Arvola, Hursti, Åberg & Sjödén, 2003), då den upplevdes som nyttigare och hälsosammare 
(Cairns, Johnston, & MacKendrick, 2013). Föräldrar (främst mammor) tenderar att ha en god 
attityd gentemot ekologiska produkter, då de tenderar att vara måna om sina barns hälsa (Cairns, 
Johnston, & MacKendrick). En stor anledning till att människor inte köpte ekologisk mat var 
att de upplevde priset som för högt (Zepeda, & Deal). Det fanns dock ingen signifikant 
korrelation mellan inkomst och mängden inköp av ekologisk mat (Li, Zepeda, & Gould, 2007). 
  
 Märkning och hur den påverkar människor. Bublitz, Peracchio och Block (2010) fann att 
märkningen av en produkt påverkade hur människor värderade och hur mycket de konsumerade 
produkten. Samtidigt som de traditionella matkvalitets aspekterna så som utseende, smak och 
lukt fortfarande spelar en betydande roll för många konsumenter så börjar även icke-sensoriska 
attribut så som näringsvärde, frånvaro av tillsatser samt tillverknings processen spela en allt 
större roll i valet av matprodukter (Torjusen, Lieblein, Wandel, & Francis, 2001; Wilkins, & 
Hillers, 1994). Andra studier tyder på att de som handlar rutinmässigt, till exempel 
veckohandlar, engagerar sig mindre i valet av produkter (Park, Iyer, & Smith, 1989). Detta låga 
engagemang karaktäriseras som ett nästan obefintligt sökande efter information samt väldigt 
lite överläggning mellan olika produkter och märken. Då konsumenten generellt vet väldigt lite 
om en produkts bakgrund får konsumenten istället gå på andra attribut så som pris, märke, 
reklam och information ifrån försäljaren vid sitt val (Beharrell & Denison, 1995; Silayoi and 
Speece, 2004). Detta låga engagemang och begränsade kunskap medför en större risk för att 
konsumenten ska bli påverkad av en halo-effekt, vilket innebär att konsumentens positiva 
attityd och bedömning av ett attribut hos en produkt smittar av sig och blir positiv för flera av 
attributen hos produkten (Lee, Shimizu, Kniffin, & Wansink, 2013). Således kan en produkt 
som anses vara attraktiv även uppfattas som nyttigare. 
 Den ekologiska märkningens påverkan. Abrams, Meyers och Irani (2010) visade likt många 
före att “organic” (ekologisk) märkta produkter ansågs vara nyttigare och mer naturliga än icke-
ekologiska produkter. Schuldt och Schwarz (2010) visade att ekologiskt märkta kakor ansågs 
vara kalorifattigare än de kakor som inte var eko-märkta, vilket tydde på en tydlig halo-effekt 
då eko-märkning endast står för att beskriva produktionsprocessen och inte mängden kalorier. 
Ekologiska produkter betraktades inte bara som nyttigare, fiberrikare, kalorifattigare och 
mindre feta utan vissa av de ekologiska produkterna upplevdes även smaka bättre och ha en 
större aptitlighet (Wan-chen, Shimizu, Kniffin, & Wansink, 2013). Siegrist och Cousins (2009) 
fann att om positiv information gavs om ett vin innan ett smakprov så påverkade det skattningen 
av vinet positivt. Samma fenomen har påträffats i studier med öl (Leonard, Shane, & Ariely, 
2006) och kalkon (Makens, 1965). Kort sagt så tenderar märkning av produkter påverka 
människors upplevelse av produkten, inte minst ekologisk märkning. 
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Syfte  
 
Syftet med den här studien var att undersöka tankar, åsikter och attityder som svenskar har 
gentemot ekologisk matprodukter. Studien syftade även till att undersöka engagemang i miljö 
och hälsa och dess relation till värdering och konsumtion av ekologisk mat.  Med tanke på att 
ekologiska produkters framväxt har ökat och då forskningen kring ekologisk odling ger 
tvetydiga svar, fanns det goda skäl att genomföra denna undersökning. 
Följande frågeställningar och hypoteser undersöktes: 

·         Har demografiska faktorer någon betydelse för vilka attityder man har till ekologisk mat? 
H1: Kvinnor förväntades att ha en generellt mer positiv inställning till ekologiska 

produkter än män (Ureña, Bernabéu, & Olmeda, 2008). 
H2: Män förväntades att skatta prisvärdheten på ekologiska produkter högre än 

kvinnor (Ureña, Bernabéu, & Olmeda). 
H3: Det förväntas inte finnas några skillnader mellan inkomstgrupperna i hur stor 

andel ekologiska produkter man köper (Li, Zepeda, & Gould, 2007). 
H4: Föräldrar förväntades att skatta ekologisk produkterna som bättre än icke-

föräldrar enligt Cairns, Johnston, & MacKendrick (2013). 
·         Påverkar intresse för den egna hälsan och hur miljövänligt inställd man är vilka attityder man 

håller gentemot ekologiska produkter? 
H5: De som var starkt miljövänligt inställda förväntades att skatta ekologiska 

produkter som generellt bättre än icke-ekologiska (Lusk, 2011). 
H6: De som hade ett stort intresse för den egna hälsan förväntades att skatta 

ekologiska produkter högre än de med lågt intresse för sin egen hälsa 
(Tobler, Visschers, & Siegrist, 2011). 

H7: De som trodde att ekologiska produkter var skonsammare för miljön 
förväntades att skatta ekologiska produkter som bättre även på andra attribut 
(Lusk). 

 Experimentets syfte. Studien hade ett tillägg i form av ett experiment, där syftet 
var att undersöka om det förelåg en halo-effekt kring en produkt som var ekologiskt märkt. 
Tanken var att resultat kan ge en större förståelse av hur halo-effekten tenderar att fungera och 
hur olika attribut ger utslag. 
Följande frågeställningar undersöktes till experimentet: 

 Påverkar den ekologiska märkningen hur individerna uppskattar en produkt. 
H8: De som fick kaffe ur en termos märkt “ekologiskt” skulle skatta kaffet som 

bättre än de som fick ur en omärkt termos, oavsett vilket de dricker i vanliga 
fall (Vega-Zamora, et al, 2014). 

H9: De som fick kaffe ur en termos märkt “ekologiskt” skulle skatta priset på 
kaffet de drack som högre än vad de som fick kaffe ur en omärkt termos 
skulle skatta priset på sitt (Vega-Zamora, et al.). 

 
 

Metod 
 

Deltagare 
 
Studien använde sig utav ett tillgänglighetsurval till den första delen av datainsamlingen då 
133  enkäter delades ut till studenter vid en högskola i mellersta Sverige. Av dessa valde 
samtliga att lämna in ifyllda enkäter. Utav de 133 deltagarna valde 43 personer att självanmäla 
sig (självselektion) till den andra datainsamlingen (experimentet) där samtliga 43 fullföljde att 
lämna in tillhörande enkät, där 20 fick kaffe från en termos märkt ekologisk och 23 fick från en 
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omärkt termos. Deltagarna var varierande i åldrar mellan 19 och 43 år (M = 23.76, SD = 4.94). 
Trettiosex av deltagarna var män (27.07%) och 97 var kvinnor (72.93%). Inga enkäter uteslöts 
pågrund av internt bortfall, dock var inte alla frågor besvarade i vissa enkäter. Det interna 
bortfallet på enkäten var 108 items (1.27%) av totalt 8512 items och på experimentenkäten var 
det interna bortfallen 9 items (1.31%) av totalt 688 items. Alla deltagare fick kaffe och 
pepparkakor som kompensation för sin medverkan, även de som valde att inte delta i 
experimentet. 
 
 
Material 
 
 Huvudenkäten. Dataunderlaget till studien samlades in via två enkäter. En huvudenkät och 
en experimentenkät (se nästa stycke) Huvudenkäten bestod av 64 frågor uppdelade i ett avsnitt 
för bakgrundsfrågor, tre avsnitt för självskattning och tre avsnitt för att skatta tre ekologiska 
produkter (banan, olivolja, och popcorn). Frågorna var designade att fånga personens intresse 
för hälsa, miljö och tankar kring ekologisk mat, samt att mäta förkunskaper och attityder kring 
de ekologiska produkterna. På första sidan av huvudenkäten var ett missivbrev som gav mer 
detaljerad information om att alla deltagare var anonyma, hur studien skulle nyttjas och 
kontaktuppgifter. Frågorna konstruerades uteslutande av forskarna och inspiration till 
utformandet av huvudenkäten hämtades från tidigare forskning. För utformandet av de frågor 
som syftade till att skatta de ekologiska produkterna användes studien av Vega-Zamora, et al, 
(2014) som inspirationskälla. De demografiska bakgrundsfrågorna baserades på ett flertal 
studier (se hypoteser i avsnittet Syfte ovanför). De miljöinriktade påståendena utformades med 
inspiration från en studie av Jönköpings kommun (2002) och de hälsoinriktade påståendena 
inspirerades av Karlsson Kung (2011). Då enkäterna var egenkonstruerade för studien är de 
bifogade (se Bilaga 1 och 2). De frågor och påståenden på huvudenkäten som avsåg mäta 
oberoende variabler var 1-33, 40, 42, 43-44, 51, 53, 54-55, 62 och 64, övriga frågorna och 
påståenden avsågs mäta beroendevariabler. De flesta utav frågorna och påståendena var 
femgradiga likertskalor.  
 Experimentenkäten. Till experimentet följde en enkät på sex frågor (se Bilaga 2) med bland 
annat kontroll på om manipulationen fungerat och skattning av kaffets smak, och vilket pris 
man tror det har i butik. Fråga 4 och 6 avsågs mäta oberoende variabler, de övriga avsågs mäta 
beroende variabler. Två utav frågorna var femgradiga likertskalor. Vid skapandet av frågorna 
och påståendena tillhörande experimentenkäten hämtades inspiration återigen från Vega-
Zamora, et al.  
 

Procedur 
 
Datainsamling ägde rum vid fyra tillfällen. Två tillfällen vid olika föreläsningar där 
experimentet också utfördes, och två tillfällen där studenter runt omkring högskolan tillfrågades 
(17 + 27 deltagare), där experimentet inte utfördes. Föreläsare hade tillfrågats i god tid innan 
respektive föreläsningstillfälle för att minimera eventuella störningsmoment i föreläsningen. 
Både muntlig och skriftlig information lämnades till deltagarna innan och en muntlig debriefing 
gavs till de som hade deltagit i experimentet. Vid genomgången berättades syftet med studien, 
information om att undersökningen skedde anonymt, att deltagande var helt frivilligt och hur 
färdigt resultat skulle presenteras. 
 Enkäten. Den delades ut i pappersform till alla som valde att delta i studien. Det tog ungefär 
tio minuter för samtliga att fylla i och lämna in enkäten. 
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 Experimentet. Vid de tillfällen som experimentet utfördes fick alla deltagare som ville ställa 
upp på experimentet (självselektion) dra lott om vilken grupp de skulle hamna i. Ena 
experimentgruppen fick kaffe ur en termos märkt ekologiskt och den andra experimentgruppen 
fick kaffe ur en termos utan märkning. Samtliga deltagare i experimentet fick pepparkakor ur 
samma burk. Vid båda experiment tillfällena användes samma sorts ekologiska kaffe ifrån 
samma kaffebryggare, även samma modell av termosar användes. Skattningsenkäten 
tillhörande experimentet tog runt två minuter att fylla i. Efter experimentet hölls en kort 
debriefing, där de informerades att kaffet i båda termosarna var samma ekologiska sort och 
syftet med vilseledningen förklarades. 
 
 
Databearbetning 
 
Ett medelvärdes-index över intresse för sin egen hälsa skapades av svar från tre påståenden 
som “Jag prioriterar min hälsa högt” och “Jag är noga med att äta nyttig mat”. där Cronbach’s 
Alfa mättes till .714. Ett medelvärdes-index över miljövänlig inställning skapades av svar från 
fyra påståenden som “Att återvinna är viktigt för mig” och “För mig är det viktigt att använda 
el och vatten sparsamt”, där Cronbach’s Alfa mättes till .804. 
 För att underlätta analysen delades vissa frågors och påståendens svarsalternativ in i 
grupper. Detta gjordes för variablerna inkomst och antal barn, samt för indexet över 
miljövänligt inställd och indexet för intresse för den egna hälsan. Inkomst delades in i två 
grupper, hög och låg. Till gruppen låg inkomst klassades de deltagare som hade mellan 0 och 
10.000 kr att röra sig med varje månad (N = 100) och till gruppen hög inkomst klassades de 
som hade mer än 10.000 kr att röra sig med varje månad. (N = 31). Variabeln antal barn 
förenklades på så sätt att de deltagare som angett sig ha barn (N = 12) grupperades till 
gruppen föräldrar medan de som angav att de inte hade barn (N = 121) grupperades till 
gruppen icke-föräldrar. Medelvärdes-indexet för intresse för den egna hälsan grupperades in i 
fyra grupper, där deltagarna delades in utefter deras indexvärde. Då skalan var mellan 0 och 4 
grupperades deltagarna enligt följande. De med ett index-medelvärde mellan 0 och 1 
placerades i grupp 0 (N = 6). Följande placerades de med ett medelvärde mellan 1.1 och 2 i 
grupp 1 (N = 28), de mellan 2.1 och 3 i grupp 2 (N = 50) och slutligen de mellan 3.1 och 4 i 
grupp 3. (N = 48). På samma sätt grupperades även medelvärdes-indexet för miljövänligt 
inställd, med indelningen grupp 0 (N = 12), grupp 1 (N = 35), grupp 2 (N = 63), grupp 3 (N = 
22). 
 
 

Resultat 
 

Då studien bestod av två separata delar med flera hypoteser presenteras resultatet i två delar, 
den inleds med hypotesprövningar för huvudenkäten och därefter kommer hypotesprövningar 
för experimentet. Alla analyser använde sig utav en signifikansnivå på 5% och gränsen för 
tendens till signifikans sattes på 10%. 
 
 
Hypotesprövning för huvudenkäten 
 
Vid test av hypotes 1 (könsskillnader i skattning av ekologiska produkters attribut) hittades via 
en envägsanova att det föreligger skillnader hos några utav attributen hos vissa utav de 
ekologiska produkterna. Könsbundna skillnader hittades kring det skattade näringsinnehållet på 
bananer och en tendens till signifikans hos det skattade näringsinnehållet på olivolja och 
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popcorn. Män skattade näringsinnehållet för ekologiska bananer som sämre (M = 2.59,  SD = 
.89) än vad kvinnor gjorde (M = 3.04, SD = .93), F (1, 129) = 6.05, p = .015, η2 = .045. 
Näringsinnehållet i ekologisk olivolja skattade män som sämre (M = 2.51, SD = .78) än kvinnor 
gjorde (M = 3.04, SD = .83), F (1,128) = 3.37, p = .069, η2 = .026. Män skattade även 
näringsinnehållet för ekologisk popcorn som sämre (M = 2.17, SD = .74) än vad kvinnor gjorde 
(M = 2.51, SD = .73), F (1, 126) = 5.68, p = .019, η2 = .043. En tendens till skillnad i hur man 
uppskattade innehållet av kemikalier mellan ekologiska popcorn och icke-ekologiska popcorn 
beroende på kön upptäcktes. På påståendet att “ekologiska popcorn har ett lägre 
kemikalieinnehåll än deras icke-ekologiska motsvarighet” tenderade  kvinnor att instämma mer 
(M = 2.90, SD = 1.10) än vad män gjorde (M = 2.47, SD = 1.13), F (1, 130) = 3.82, p = .053, η2 

= .028. Totalt testades 18 faktorer (sex per produkt) där samtliga onämda inte var signifikanta.  
 Vid test av hypotes 2 (Män kommer att skatta prisvärdheten som bättre än kvinnor) hittade 
en envängsanova inga signifikanta bevis för att män skulle skatta prisvärdheten som bättre för 
de ekologiska produkterna än vad kvinnor gjorde. 
 Inga signifikanta skillnader hittades för hypotes 3 (Inga skillnader i inköp beroende på 
inkomst) varken via en envägsanova eller rangkorrelation enligt Spearman. Bananer F (1, 128) 
= 2.66, p = .105, Olivolja F (1, 128) = 1.73, p = .191 och Popcorn F (1, 129) = .074, p = .786 
var samtliga över den satta nivån för tendens p = .100, vilket i detta fall bekräftar hypotesen att 
det inte föreligger någon statistisk signifikant skillnad mellan inkomstnivåerna i avseende på 
hur stor andel av ekologiska produkterna man uppger köpa. 
 Hypotes 4 (Föräldrar kommer skatta de ekologiska produkterna som bättre än icke-
föräldrar) visade en envägsanova att föräldrar uppgav att ekologisk olivolja smakade sämre (M 
= 1.92, SD = .29) än vad icke-föräldrar gjorde (M = 2.33, SD = .57), F (1, 127) = 6.17, p = .014, 
η2 = .046. Även i avseende på hållbarhet skattade föräldrar den ekologiska olivoljan som sämre 
(M = 1.83, SD = .58) än vad icke-föräldrar gjorde (M = 2.11, SD = .43),  F (1, 127) = 4.23, p = 
.042, η2 = .032. Båda resultaten motsäger hypotesen. Det fanns också en tendens till en skillnad 
mellan hur väl de instämmer med påståendet att ekologisk olivolja innehåller färre kemikalier 
än icke-ekologisk olivolja. Föräldrar instämmer mer (M = 3.50, SD = .67) än vad icke-föräldrar 
gjorde (M = 2.93, SD = 1.12), F (1, 129) = 2.93, p = .089, η2 = .022. Detta går i led med hypotesen 
på p < .10. 
 En envägsanova visade att hypotes 5 (Miljövänligt inställda kommer skatta ekologiska 
produkter som bättre) bekräftas på en punkt av 18. Det finns en statistisk signifikant skillnad 
beroende på miljövänlig inställning i skattningen av ekologiska popcorns smak F (3, 122) = 
6.85, p < .001, η2 = .144. Post-hoc enligt Tukey visade att de som hade högst miljövänlig 
inställning skattade de ekologiska popcornens smak som bättre (M = 2.65, SD = .81) än vad de 
som hade lägst miljövänlig inställning gjorde (M = 2.08, SD = .29, p = .036). I övriga fall 
påträffas inga signifikanta skillnader. 
 Gällande hypotes 6 (De med stort intresse för den egna hälsan leder till hög skattning av 
ekologiska produkter) kunde en envägsanova inte finna några signifikanta skillnader i skattning 
av de ekologiska produkterna beroende på den skattade nivån av intresse för den egna hälsan. 
 Vid test av hypotes 7 (De som tror att ekologiska produkter är skonsammare för miljön 
kommer att skatta dessa som bättre även över andra attribut) visade Pearsons 
korrelationskoefficienter att det föreligger ett statistisk signifikant samband mellan hur väl man 
instämmer med påståendet att ekologiska produkter är skonsammare för miljön än icke-
ekologiska (på en femgradig likertskala) och skattningen av de ekologiska produkternas attribut 
(se Tabell 1). 
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Tabell 1 
Korrelation mellan instämmandet i att ekologiska produkter är skonsammare för miljön än 
icke-ekologiska och skattning av ekologiska produkters attribut. 

 Banan Olivolja Popcorn 

Attribut r r r 

Smak .230** .116** .080** 

Hållbarhet .248** -.015** .149** 

Prisvärdhet .009** .206** .216** 

Utseende .270** .156** .093** 

Näringsinnehåll .248** .224** .192** 

Kemikalieinnehåll .233** .236** .232** 
Not. *p < .10, **p < .05, ***p < .01. 
n : 125 - 133. 
 
 
Hypotesprövning för experimentet 
 
Gällande hypotes 8 (De som fick eko-märkt kaffe kommer att skatta det som bättre än de andra) 
visade en envägsanova att det inte föreligger någon statistik signifikant skillnad beroende på 
vilken termos experimentdeltagarna fick kaffe ur. 

Övriga fynd från analysen av hypotesen visade en signifikant skillnad i den grupp som fick 
kaffe ur termosen märkt “ekologiskt” mellan de som brukar (N = 5) och inte brukar (N = 13) 
dricka ekologiskt kaffe. De som brukar dricka eko-kaffe skattade smaken F (1, 16) = 13.35, p 
= .002, η2 = .455, aromen F (1, 16) = 6.86, p = .019, η2 = .300, och helheten F (1, 16) = 11.20, 
p = .004, η2 = .412 som bättre än de som uppgav att de inte brukar dricka ekologiskt kaffe. Bland 
de som fick kaffe ur den omärkta termosen finns inga signifikanta skillnader. Se Tabell 2 för 
medelvärden. 

 
Tabell 2 
Skattad upplevelse av de som fick eko-märkt kaffe beroende på vad man brukar dricka. 
 
 Brukar dricka Eko-kaffe        Brukar ej dricka Eko-kaffe  

Attribut M SD  M SD p 

Smak 3.40 0.55  1.77 0.93 .002** 

Arom 3.20 0.45  1.92 1.04 .019** 

Styrka 3.20 1.09  2.23 1.01 .094** 

Helhet 3.60 0.55  2.00 1.00 .004** 

Not. M < 2.00 : Ekologiska skattas som sämre, M = 2.00 : Ingen skillnad, M > 2.00 : Ekologiska skattas som 
bättre. 
*p < .10, **p < .05, ***p < .01. 
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Vid test av hypotes 9 (De som fick eko-märkt kommer uppskatta priset på kaffet som högre 

än de som fick omärkt kaffe) visade ett oberoende t-test en statistik signifikant skillnad mellan 
de som fick kaffe ur termosen märkt “ekologiskt” och de som fick kaffe ur den omärkta 
termosen, med avseende på hur de uppskattade priset på kaffet. De som trodde att de fått 
ekologiskt kaffe uppgav ett högre pris per paket (M = 42.84, SD = 6.61) än de som trodde att 
de fått icke-ekologiskt kaffe (M = 35.25, SD = 4.28), t (37) = 4.280, p < .001. 

 
 

Diskussion 
 
Vid test av hypoteserna visade sig det att endast vissa gav utslag i enlighet med hypotesernas 
riktning. Hypotes 1 visade sig ge signifikanta utslag, dock enbart på vissa faktorer (tre av 18, 
där en fjärde var nära signifikans). Kvinnor skattade att samtliga tre ekologiska produkter hade 
ett bättre näringsinnehåll än vad män gjorde. Kvinnor tenderade även att hålla med mer om att 
kemikalieinnehållet i ekologiska popcorn var lägre än icke-ekologiska popcorn än vad män 
gjorde. Vid hypotes 3 hittades inga signifikanta skillnader, notera att detta föll i enlighet med 
hypotesen. Hypotes 5 gav endast utslag i avseende på ekologiska popcorns smak, där de med 
högt miljövänligt intresse skattade smaken som bättre än de som hade lägst miljövänligt 
intresse. Vid test av hypotes 7 visade det sig att tankar om att ekologiska produkter är 
skonsammare för miljön än icke-ekologiska är en bra prediktor för att man ska skatta ekologiska 
produkter som bättre även i andra avseenden (se Tabell 1). Vid test av hypotes 9 visade det sig 
att de som fått kaffe ur termosen märkt “ekologiskt” skattade kaffets pris som signifikant högre 
(nästan åtta kronor) än de som fick kaffe ur den omärkta termosen. 

Vissa hypoteser motbevisades helt eller delvis. Hypotes 2 gav inga utslag. Test av hypotes 4 
gav resultat som motsade hypotesen. Föräldrar tyckte att ekologisk olivolja smakade sämre och 
hade sämre hållbarhet mot sin icke-ekologiska motsvarighet än vad icke-föräldrar gjorde. Det 
finns dock en tendens till att föräldrar skattar kemikalieinnehållet i olivolja som lägre än vad 
icke-föräldrar gör. Till hypotes 6 kunde inga signifikanta skillnader hittas. Hypotes 8 fick inte 
stöd i sig, men den grupp som fick kaffe från den ekologiska termosen och uppgav att de inte 
brukar dricka ekologiskt kaffe skattade det som sämre på samtliga attribut (där smak, arom och 
helhet var signifikant) än vad de som fick kaffe från samma termos och uppgav att de brukar 
dricka ekologiskt kaffe. 
 

Huvudenkäten 
 
Det var förväntat att det skulle finnas värderingsskillnader mellan män och kvinnor då kvinnor 
skulle skatta ekologiska produkter som bättre än vad männen gjorde i de flesta avseenden 
(hypotes 1) i enlighet med den tidigare forskningen av Ureña, Bernabéu, och Olmeda.  Dock 
var det något oväntat att det inte skulle bli fler signifikanta utslag än näringsinnehåll (och 
kemikalieinnehåll för popcorn), vilket till viss del kan beror på ett relativt litet och även 
avgränsat urval. Även den andra hypotesens (hypotes 2) resultat var oväntat då det inte visade 
sig finnas några signifikanta resultat beträffande skattad prisvärdhet mellan män och kvinnor. 
Det är mycket möjligt att högskolestudenter överlag värderar ekologiska produkter högre än 
den övriga populationen och att det därför var svårt att finna signifikanta skillnader mellan just 
högskolestuderande män och kvinnor, det kan även berott på den ojämna fördelning mellan 
män (~27%) och kvinnor (~73%) som gjorde det. Det kan även tänkas att studenters inkomst 
inte ligger på samma nivå som urvalet tillhörande Ureña, Bernabéu, och Olmedas studie. 
Oavsett så var det ett något oväntat resultat och bör noteras. När det kommer till skillnader i 
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inköp beroende på inkomst (hypotes 3) var det väntat att det inte skulle bli några signifikanta 
skillnader då den tidigare studien av Li, Zepeda, och Gould visat att det inte verkar finnas någon 
koppling mellan inkomst och hur stor andel ekologisk mat man köper. Dock bör det betänkas 
att hos de studenter som var vårt urval så var det väldigt få (31 av 133) som hade en högre 
inkomst varje månad , vilket kan ha bidragit till ett missvisande resultat. För att få ett mer 
tillförlitligt resultat angående denna hypotes kan ett mer heterogent urval med avseende på 
inkomst nivå vara lämpligt. 
 Ett oväntat resultat som framkom i analysen var att föräldrar verkar skatta ekologiska 
produkter som sämre än oekologiska, vilket går rakt emot hypotesen (hypotes 4) som 
härstammade i den tidigare forskningen av Cairns, Johnston, och MacKendrick som menade att 
föräldrar har en positiv inställning till ekologiska produkter. Notera här att antalet föräldrar var 
litet i jämförelse med icke-föräldrar, (tolv av 133) samt att de enda signifikanta utslagen var på 
olivoljans skattning i smak, hållbarhet och kemikalieinnehåll. Övriga två produkter skattades 
inte signifikant olika på någon av deras attribut. Ytterligare något som gick emot tidigare studier 
(Lusk; Zepeda, & Deal) var att de som hade hög miljövänlig inställning (hypotes 5) endast 
skiljde sig signifikant åt på en av 18 variabler gentemot de som hade en låg miljövänlig 
inställning. Den variabel som signifikant skiljde sig åt mellan grupperna var popcorns smak, 
där gruppen med hög miljövänlig inställning skattade smaken som bättre mot gruppen med låg 
miljövänlig inställning. Även vid hypotes 6 gick resultatet emot tidigare forskning (Tobler, 
Visschers, & Siegrist) då de som hade högt intresse för den egna hälsan inte signifikant hade 
skattat ekologisk mat som bättre. Resultaten ifrån både hypotes 5 och 6 kan tänkas bero på en 
bristande gruppindelning, då det till exempel endast var sex personer i den lägsta gruppen för 
intresse för den egna hälsan. Någonting som speglar Zepeda, och Deals resultat bra var 
jämförelsen mellan de som instämde helt på att ekologiskt är skonsammare för miljön (än icke-
ekologiska) mot de som bara delvis tror att ekologiskt är skonsammare för miljön (än icke-
ekologiska) (hypotes 7). Signifikanta samband fanns mellan de som instämt med påståendet 
och hur de skattat de ekologiska produkternas attribut. Samtliga signifikanta samband följde 
samma mönster. Ju mer man instämde med påståendet att ekologiska produkter är skonsammare 
för miljön än icke-ekologiska desto bättre skattade man de olika attributen hos de ekologiska 
produkterna. Även om det inte var signifikanta samband för samtliga attribut hos samtliga 
produkter så pekar alla samband åt samma håll. Således kan man misstänka att indexet för 
miljövänlighet- och i sin förlängning även intresse för den egna hälsan var bristande, trots bra 
Cronbachsvärden. Det kan vara så att det var för få frågor, och det kan tänkas att de frågorna 
för indexen var för generella för att ge en bra uppfattning om individernas egentliga miljö- 
respektive hälsotänk. Förslagsvis borde kommande forskning göra ett mer omfattande index för 
både miljöintresse och för hälsointresse om man vill se signifikanta skillnader. Dock är det ändå 
intressant i sig att de som tror ekologiska produkter är skonsammare för miljön också tror att 
de innehåller mer näring, vilket tyder på en halo-effekt. 
 
  
Experimentet 
 
Analyser av experimentets data visade att hypotes 8 (de som fick kaffe från ekologiskt märkt 
termos kommer skatta kaffet som bättre på samtliga attribut än de som fick från omärkt termos) 
inte gav signifikanta utslag på attributen smak, arom, styrka, och helhets upplevelse. Notera att 
det var ytterst få i alla celler till experimentet och då experimentet endast var ett tillägg till 
studien, och delvis på grund av tidsbrist så gjordes inga större försök att få fler deltagare än just 
de som valt att ställa upp. Vid analysen hittades dock ett fall som var signifikant, de som fått 
kaffe från termosen märkt “ekologiskt” och som uppgav att de brukar dricka ekologiskt kaffe 
skattade kaffet som signifikant bättre i smak, arom och helhet, med en tendens på bättre styrka 
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än de som fått uppgav att de inte brukar dricka ekologiskt. En svaghet med observationen är 
dock att det endast var fem personer som uppgav att de brukar dricka ekologiskt, detta resultat 
valdes ändå att redovisas då det delvis verkar vara en svår grupp att få tag i och för att det 
verkade intressant. Här efterfrågas dock ytterligare forskning för att få ett tydligare resultat. 
Angående den sista hypotesen om att det ekologiska kaffet kommer skattas som dyrare än det 
omärkta (hypotes 9) visade det sig bekräftat. Det ekologiska kaffet uppskattades ha ett 
medelpris på nära 43 svenska kronor men det omärkta uppskattades ha ett medelpris på 35 
svenska kronor. I jämförelse antogs kaffet med en ekologisk märkning kosta ungefär åtta kronor 
mer än det omärkta kaffet, trots att det var samma ekologiska kaffe i båda termosarna.   
 
 
Styrkor och svagheter med studien. 
 
Urvalet var begränsat till ett tillgänglighetsurval. Enligt Langemar (2008) så blir validiteten 
begränsad vid ett sådant urval, men man har väldigt sällan möjlighet att fritt välja vilka som ska 
delta, utan man får hålla tillgodo med de som finns tillgängliga Detta medför dock i sin tur vissa 
begränsningar gällande studiens generaliserbarhet. Då samtliga av deltagarna i stickprovet var 
studenter kan man inte hävda att studiens resultat speglar populationen. Förvisso kan det tänkas 
att studiens resultat skulle kunna generaliseras till andra studenter, men för detta skulle ett 
bredare urval ha varit mer lämpligt. Dock eftersträvade studien att få ett relativt heterogent urval 
av deltagare genom att välja ut studenter av olika studieinriktning, åldrar och kön. Det kan vara 
intressant för framtida forskning att undersöka om studenters attityder gentemot ekologiska 
produkter faktiskt skiljer sig gentemot andra populationer. Ytterligare en svaghet med studien 
var de självkonstruerade enkäterna. Eftersom huvudenkäten var konstruerad för att fånga in så 
många faktorer som möjligt blev enkäten relativt lång (sex sidor) och tidskrävande. Det finns 
därav en risk att deltagarna inte tagit sig tillräckligt med tid för att besvara alla frågor på ett 
korrekt och ärligt sätt, samt att frågorna i de båda enkäterna kan vara bristfälliga. Kommande 
forskning uppmanas att använda sig utav en kortare och mer inriktad enkät. Ytterligare en 
svaghet med studien var att det fanns för få frågor för att mäta intresse för den egna hälsan och 
miljövänlig inställning. Även om Cronbachs alfa var bra hade troligen ett större index behövts 
för att ge en bra representation av grupperna. En svaghet med experimentet var att urvalet 
gjordes genom självselektion, vilket kan ha uppmuntrat personer med ett stort intresse för 
ekologiska produkter att delta mer än de med måttligt intresse. Vilket i sin tur kan ha gett 
missvisande resultat.  
 Studien hade även sina starka sidor, en av dessa var dess inriktning på specifika produkter. 
Att fråga generellt om ekologiska produkter utan att specificera vilka, kan ge vilseledande och 
osäkra resultat. Eftersom det varit omöjligt att gissa vilken produkt varje deltagare svarat 
utifrån. En annan styrka med studien var att den hade inga externa bortfall, varken i 
enkätundersökning eller i experimentet. Ingen enkät uteslöts ur analysen trots att det fanns 
interna bortfall. Reliabiliteten i enkäterna bedöms vara relativt bra, då mycket tids lades på 
formulering och utformning kring samtliga frågor och påståenden, där tre andra studenter 
rådfrågades. Enkätens svarsalternativ tros också vara enkla att förstås för deltagarna då en 
likertskala med fem steg användes och få bortfall noterades. En sista styrka med studien var 
dess två delar, en enkätundersökning med ett kompletterande experiment som gav ytterligare 
förståelse för hur deltagarnas attityder fungerade i verkligheten. 
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Slutsats 
 
Studien visar att det föreligger en halo-effekt gällande de ekologiska produkternas 
näringsinnehåll, och det bekräftas i enlighet med tidigare forskning (Vega-Zamora, et al., 2014) 
att en ekologisk produkt (kaffe) betraktas som dyrare än en icke-ekologisk. Studien visar även 
på slutsatserna att kön, föräldraskap och inkomst kan påverka vilken attityd man håller 
gentemot vissa ekologiska produkter, även om de är relativt svaga prediktorer. Ytterligare är att 
de tre olika ekologiska produkterna inte skattas lika över de olika attributen, vilket i sin tur kan 
betyda att det ekologiska märket inte påverkar attityden på samma sätt för olika produkter. I 
detta fall skattades de ekologiska bananernas hållbarhet som sämre än de icke-ekologiska 
bananerna, medan den ekologiska olivoljan skattades ha bättre hållbarhet än den icke-
ekologiska. Studien drar även slutsatsen att miljövänlig inställning och intresse för den egna 
hälsan inte gav några signifikanta utslag, men det är mer sannolikt att detta beror på brister i 
studien eller urvalet snarare än att dessa faktorer inte skulle ha någon påverkan då studiens 
frågor kan ha varit otillräckliga, vidare forskning i detta lämnas till eftervärlden. 
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