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Abstract 
Tidigare forskning har visat på att priset på livsmedel påverkar konsumtionen och att 

flera individuella faktorer så som ålder, kön, utbildning och inkomst både påverkar 

kvalitén på ens kostvanor och hur mycket ekologiska livsmedel man äter. Utifrån denna 

bakgrund togs syftet till denna studie fram: “Att undersöka ett urval av svenskars 

inköpsvanor med avseende på ekologisk mat och dryck samt vilka faktorer som ligger 

bakom att välja bort inköp av ekologiska produkter” och följande frågeställningar 

skulle besvaras: 1 - Hur ofta köper svenskar ekologiska livsmedel? 2 - Vilka faktorer 

kan ligga bakom att man väljer bort ekologiska livsmedel? Metod: En enkätstudie 

genomfördes och totalt deltog 105 personer i undersökningen. Fyra frågor, “Köper du 

någonsin ekologisk mat?”, “Köper du ekologisk mat oftare än en gång i månaden?”, 

“Avstår du ifrån att köpa ekologiska livsmedel för att det är för dyrt?” och “Är du 

intresserad av ekologisk mat?” testades utifrån följande variabler: ålder, kön, utbildning, 

inkomst och yrkesklass. Resultatet visar att priset är en avgörande faktor, men mer i 

vissa grupper. För högt pris är en större anledning till att man väljer bort ekologiska 

livsmedel bland personer med en inkomst på under 150 000kr/år jämfört med dem som 

har en inkomst på över 150 000kr/år (p=0,024) och hos personer under 30 år gamla 

jämfört med personer äldre än 31 år (p=0,025). Intresset för ekologisk mat var större 

hos arbetare än hos tjänstemän (p=0,025). Slutsatsen som kan dras utifrån denna 

undersökning är att pris och inkomst är viktiga faktorer för huruvida svenskar köper 

ekologiska produkter eller inte, något som ligger i linje med tidigare forskning. 

Resultatet öppnar även upp för andra frågor och möjligheterna till vidare forskning 

inom området är stora. 

 

Nyckelord 
Ekologisk, Livsmedel, Konsumtion, Socioekonomisk status 

 

  



 

 

 

 

 

 

Innehåll 

1 Bakgrund ___________________________________________________________ 1 
1.1 Kontroll av ekologiska jordbruk ______________________________________ 2 
1.2 Hälsoeffekter av ekologisk kost ______________________________________ 2 
1.3 Konsumtion av ekologiska livsmedel __________________________________ 3 
1.4 Vad påverkar kost- och konsumtionsvanor _____________________________ 3 

2 Syfte _______________________________________________________________ 5 
2.1 Frågeställningar __________________________________________________ 5 
2.2 Hypotes _________________________________________________________ 5 

3 Metod ______________________________________________________________ 6 
3.1 Urval ___________________________________________________________ 6 
3.2 Insamling av information ___________________________________________ 6 
3.3 Enkät ___________________________________________________________ 6 

3.4 Statistisk analys __________________________________________________ 7 
3.5 Etik ____________________________________________________________ 8 

4 Resultat _____________________________________________________________ 9 

5 Diskussion __________________________________________________________ 13 
5.1 Resultatdiskussion _______________________________________________ 13 
5.2 Metoddiskussion _________________________________________________ 15 

5.2.1 Urval ______________________________________________________ 15 

5.2.2 Enkät ______________________________________________________ 17 

6 Slutsats ____________________________________________________________ 17 

Referenser ___________________________________________________________ 18 

Bilagor _______________________________________________________________ I 
Bilaga 1 Enkät _______________________________________________________ I 

 

 



  
 

1 
 

1 Bakgrund 
 

Under lång tid, ända fram till 1900-talet, fanns det starka band mellan människor och 

naturen, skapade genom matproduktion och konsumtion. Vad som åts berodde på vad 

som kunde producerades och varierade mellan årstiderna. I och med industrialiseringen 

uppstod ett nationellt och internationellt matsystem varigenom hjälpmedel som 

bekämpningsmedel, men även mekanisering och transporter, blev allt vanligare. Genom 

globaliseringen avtog kopplingen mellan naturen, människan och maten ytterligare. 

Som ett svar på detta och ett sätt att återigen närma sig naturen, bildades under 1920-

talet en ny form av jordbruk, och så uppstod det ekologiska jordbruket (Torjusen, 

Lieblein, Wandel & Francis 2001). 

 

Ekologiska produkter är framställda utan konstgödsel eller syntetiskt framställda 

kemiska bekämpningsmedel. För djur måste fodret vara ekologiskt odlat och läkemedel 

som antibiotika får endast användas med stor försiktighet, karenstiden innan djuret får 

slaktas förlängs även om läkemedel har använts. Även användning av GMO (Genetiskt 

modifierade organismer) är förbjuden. Detta är några av alla de krav som EU har satt 

upp i EG-förordningarna som reglerar produktionen, märkningen och kontrollen för 

ekologiska produkter (Rådets förordning (EG) nr 834/2007/EG, EUT L 189/1, 

20.07.2007; Livsmedelsverket 2015).  

 

Syftet med ekologisk produktion som man framhäver i förordningen är att värna om 

biologisk mångfald, bevarande av naturresurser, tillämpning av stränga djurskyddskrav. 

Ett tydligt mål som man har är: “Att sträva efter att producera många olika slags 

livsmedel och andra jordbruksprodukter som ett svar på konsumenternas efterfrågan på 

varor som framställs med hjälp av processer som inte skadar miljö, människors hälsa, 

växters sundhet eller djurs hälsa och välbefinnande” (Rådets förordning (EG) nr 

834/2007/EG, EUT L 189/1, 20.07.2007). 
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1.1 Kontroll av ekologiska jordbruk 

För att säkerställa att reglerna följs finns det krav på att medlemsstater ska införa ett 

system för kontroller och att utse en eller flera behöriga myndigheter som ska ansvara 

för kontroller avseende de skyldigheter som fastställs i förordningen. Minst en gång om 

året måste det kontrolleras om samtliga aktörer följer bestämmelserna (Rådets 

förordning (EG) nr 834/2007/EG, EUT L 189/1, 20.07.2007). För att kontrollera detta i 

Sverige finns det flera kontrollorgan som i sin tur kontrolleras av Livsmedelverket och 

SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll)  (Livsmedelsverket 2016). 

Utöver det finns det i Sverige ytterligare ett kontrollorgan som heter KRAV. KRAV har 

hårdare reglering och fler kontrollområden än vad som krävs för att bli godkänt som 

ekologiskt enligt EU:s regler (KRAV u.å.).  

 

1.2 Hälsoeffekter av ekologisk kost 
Människor kan motiveras till att köpa ekologiskt av flera anledningar. Jordbrukets 

påverkan på miljön, djurs men även människors hälsa kan vara några av anledningarna 

(Smith-Spangler et al. 2012). En föreställning som finns om ekologisk mat och en 

potentiell drivkraft som motiverar människor att köpa och äta ekologiska livsmedel är 

alltså att det skulle vara ett bättre alternativ än konventionellt producerade livsmedel 

med avseende på konsumentens hälsa. Vad gäller hälsoeffekterna av att äta ekologisk 

mat jämfört med konventionellt odlade livsmedel är skillnaderna inte särskilt tydliga. 

När det gäller näringsinnehållet har man inte kunnat identifiera några signifikanta 

skillnader (Livsmedelsverket 2015; Smith-Spangler et al. 2012) och när det gäller spår 

av bekämpningsmedel är mängden i den konventionellt odlade maten inte heller 

tillräckligt hög för att ha någon betydande inverkan på människor. Det har dock kunnat 

identifieras en viss skillnad i förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier där 

mängden har varit större i konventionellt kött jämfört med ekologiskt kött, något som 

potentiellt skulle kunna ha en betydelse för hälsan (Smith-Spangler et al. 2012). 

 

När man har undersökt kostvanor, kunskap inom kost och sjukdomsrisk, har man 

kunnat identifiera några skillnader mellan personer med en regelbunden konsumtion av 

ekologisk mat och personer som inte äter ekologisk mat. Jämfört med gruppen som inte 

åt ekologiskt hade gruppen som regelbundet åt ekologiskt en lägre risk att drabbas av 

typ 2 diabetes, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar, ett resultat som dock bara 
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var signifikant för män. Dock visades också att en större andel av deltagarna som 

regelbundet åt ekologiskt, rapporterade att de hade matallergier, jämfört med i den andra 

gruppen. De som regelbundet åt ekologiskt var även oftare vegetarianer och hade en 

sämre kunskap om kostrekommendationerna gällande köttintag (Baudry et al. 2015b). 

 

1.3 Konsumtion av ekologiska livsmedel 

För att få en bild av konsumtionen av ekologiska livsmedel går det att titta på 

försäljningsvärdet av ekologisk mat. År 2004 stod ekologiska livsmedel för 2% av det 

totala livsmedelsförsäljningsvärdet i Sverige. År 2013 var den siffran upp i 4,3% och då 

hade försäljningen ökat med ungefär 12% från året innan (SCB 2014). År 2014 började 

försäljningen öka kraftigt och försäljningen var 38% större än året innan (Ekoweb 

2015). Utvecklingen fortsatte 2015 då försäljningen ökade med ytterligare 39%. 

Försäljningsvärdet för ekologiska livsmedel är nu uppe i 7,7% av det totala 

livsmedelsförsäljningsvärdet (Ekoweb 2016). 

 

När det gäller konsumtionen av ekologiska livsmedel på individnivå har undersökts hur 

stor andel av kosten som är ekologisk hos vuxna personer i Frankrike. Man konstaterade 

att mindre än 12% av respondenterna inte hade ätit någon ekologisk mat under det 

senaste året. Vidare kunde man visa att ekologiska livsmedel utgör en större andel av 

livsmedelskonsumtionen hos kvinnor än hos män då den i snitt ligger på 20% jämfört 

med männens 18%. Överlag utgjordes en större andel av den ekologiska 

livsmedelskonsumtionen av vegetabiliska livsmedel än av animaliska. Det går även att 

se i andelen av vegetabiliska livsmedel som konsumerades som var ekologisk 

motsvarade 31% för kvinnor respektive 28% för män, av den totala 

livsmedelskonsumtionen (Baudry et al. 2015a). 

 

1.4 Vad påverkar kost- och konsumtionsvanor 
Vad påverkar då människors kost- och konsumtionsvanor? Skuland (2015) undersökte 

vilka variabler som skulle kunna ligga bakom en dålig kost som i detta fallet 

representeras av huruvida deltagarna i studien uppnår rekommendationerna för intag av 

grönsaker och fisk. Han visar på en tydlig korrelation där lägre inkomst och utbildning 

innebär en lägre konsumtion av både fisk och grönsaker medan en högre inkomst och 

utbildning ger en konsumtion av fisk och grönsaker som ligger närmare 

rekommendationerna.  
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Även priset har en betydande roll för vad man köper och hur man lägger upp sin kost. I 

sin studie undersökte Ball et al. (2015) prisets påverkan på konsumtionsvanor för frukt 

och grönsaker. Där fann man att ett lägre pris medförde en ökad konsumtion. När det 

gjordes en intervention där priset sänktes med 20% ökade konsumtionen av frukt med 

35% och grönsaker med 15% vilket visar på att priset är en viktig faktor för vilka 

produkter människor konsumerar (Ball et al. 2015). 

 

När det gäller faktorer kopplade till konsumtion av ekologiska livsmedel har det även 

här kunnat identifieras en del förutsättningar som korrelerar med en hög respektive låg 

konsumtion. Curl et al. (2013) visar i sin undersökning att det finns en signifikant 

korrelation mellan både individuella socioekonomiska faktorer och konsumtion av 

ekologisk mat men även mellan bostadsområdesstatus och konsumtion av ekologisk 

mat. Man upptäckte att konsumtionen av ekologisk mat är signifikant högre hos 

kvinnor, yngre, personer med arbete, människor som bor i större städer och med högre 

inkomst och utbildning. Baudry et al. (2015a) bekräftar att kvinnor och personer med 

högre utbildning och inkomst har en högre konsumtion av ekologiska livsmedel. 

Däremot bekräftas inte bilden av att yngre och storstadsbor skulle konsumera mer 

ekologiskt utan istället visar resultatet att personer som är äldre än 48 år, har högre 

utbildning och inkomst, bor på landsbygden, är regelbundet fysiskt aktiva eller har en 

vegansk eller vegetarisk kost, har en högre andel ekologiskt i sitt livsmedelsintag än 

sina motsvarigheter (Baudry et al. 2015a). 

 

Utifrån tidigare forskning går det att identifiera några mönster vad gäller konsumtion av 

ekologiska livsmedel. Kön, ålder, utbildning, inkomst och priset på ekologiska 

produkter lyfts fram som faktorer som spelar in i huruvida människor köper ekologiska 

produkter eller inte. I Sverige har konsumtionen av ekologiska livsmedel mångdubblats 

under de senaste åren vilket gör det intressant att undersöka konsumtionen närmare och 

samt vilka faktorer som är viktiga för den i Sverige. Detta utgör grunden för syftet i 

denna studie: “ Att undersöka ett urval av svenskars inköpsvanor med avseende på 

ekologisk mat och dryck samt vilka faktorer som ligger bakom att välja bort inköp av 

ekologiska produkter.” 
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2 Syfte 
Att undersöka ett urval av svenskars inköpsvanor med avseende på ekologisk mat och 

dryck samt vilka faktorer som ligger bakom att välja bort inköp av ekologiska 

produkter. 

 

2.1 Frågeställningar 
 

1 - Hur ofta köper svenskar ekologiska livsmedel? 

 

2 - Vilka faktorer kan ligga bakom att man väljer avstå ifrån att köpa ekologiska 

livsmedel? 

 

2.2 Hypotes 
Priset är avgörande och personer med lägre inkomst köper ekologiska livsmedel mer 

sällan än personer med högre inkomst. 
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3 Metod och material 

3.1 Urval 
För att på ett effektivt sätt nå ut till många människor på kort tid delades enkäten på 

Facebook. Där uppmanades till att svara på enkäten och dela den vidare så att fler 

personer kunde nås. Urvalet är alltså en typ av snöbollsurval då relevanta respondenter 

användes för att nå ut till fler respondenter (Ahrne & Svensson 2011). Enkäten var 

endast tillgänglig på svenska och riktade sig således till svensktalande personer. 

  

3.2 Insamling av information 

Insamlingsperioden var 36 timmar och därefter stängdes enkäten ner och inga fler svar 

togs emot. Detta då svarstakten efter denna tid avtog avsevärt och bedömningen gjordes 

att enkäten antagligen inte skulle generera många fler svar. Dessutom bedömdes antalet 

svarande vara tillräckligt för att kunna ge ett tillförlitligt resultat. Under 

insamlingsperioden togs totalt 105 svar emot och samtliga kunde användas för analys.  

 

3.3 Enkät 

För att svara på syftet användes en enkät som skapades i Google Formulär. Grunden för 

enkäten lades av den färdiga enkäten för ekologiska konsumtionsvanor “Organic 

consumers questionnaire” (Eco-Qualify, 2010). För att säkerställa att enkäten tolkades 

så lika som möjligt av respondenterna översattes den från engelska till svenska. Den 

översattes först till svenska och sedan tillbaka till engelska för att testa kvalitén för 

översättningen. Utöver detta lades tre ytterligare frågor till. Dessa frågor syftade till att 

ge en bild av respondenternas socioekonomiska status genom att besvara vilken 

utbildningsnivå, årsinkomst och yrkesklass respondenterna hade. Grupperna som 

användes som svarsalternativ för utbildning och yrkesklass hämtades från Statistiska 

centralbyrån och inkomstgrupperna från tidigare studier där man undersökte inkomst 

(Statistiska centralbyrån 2000, Statistiska centralbyrån 1982, Kolk 2016). Bilaga 1 
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3.4 Statistisk analys 

De beroende variabler som testades var, om respondenterna någonsin köper ekologisk 

mat, om de köper ekologisk mat oftare än en gång i månaden, om de avstår från att köpa 

ekologisk mat på grund av för högt pris och huruvida respondenterna var intresserade av 

ekologisk mat eller inte. Detta testades emot de oberoende variablerna kön, ålder, 

utbildning, inkomst och yrkesklass.  

 

De oberoende variablerna kunde alla delas in i två grupper (Män-Kvinnor, personer 

mellan 11-30 år gamla - personer 31 år gamla eller äldre, Låg utbildning (max 

gymnasie)-Hög utbildning (eftergymnasial), Låg inkomst (≤150 000kr/år)-Hög inkomst 

(>150 000kr/år) och Arbetare-Tjänstemän (låg-hög)).  

 

Flera av frågorna för de beroende variablerna formulerades om så att resultatet skulle 

kunna analyseras statistiskt. “Köper du någonsin ekologiska mat- eller dryckesvaror?” 

med svarsalternativen “Ja” och “Nej” lämnades oförändrad.  

 

Frågan “Om ja, hur ofta” ändrades till ”köper du ekologisk mat oftare än en gång i 

månaden?” med svarsalternativen ”Ja” och ”Nej” där de som svarat ”Varje vecka” och 

”varannan vecka” på den ursprungliga frågan blev ”Ja” och de som svarat ”Varje 

månad”, ”Mer sällan än varje månad”, ”En gång om året” och de som inte svarade på 

frågan men på frågan om de som hade svarat “Nej” på frågan om de någonsin köper 

ekologiska mat- eller dryckesvaror och hade lämnat frågan om hur ofta de köper 

ekologiskt obesvarad, blev ”Nej”. 

 

Frågan “Om nej, varför inte” besvarades även av många deltagare som på frågan om de 

någonsin köper ekologiska mat- eller dryckesvaror hade svarat “Ja”, dessutom hade en 

absolut majoritet av de som svarade på frågan (79,1%) svarat “För dyrt” på frågan, 

därför formulerades den om till “Avstår du ifrån att köpa ekologiska livsmedel för att 

det är för dyrt?” med svarsalternativen “Ja” och “Nej” där de som svarat “För dyrt” på 

den ursprungliga frågan blev till “Ja” och de som hade svarat någonting annat eller 

lämnat frågan obesvarad blev till “Nej”.  
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Frågan “Hur länge har du varit intresserad av ekologisk mat?” formulerades om till “Är 

du intresserad av ekologisk mat?” med svarsalternativen “Ja” och “Nej” där alla som 

svarat “Ett år”, “Två år”, “Tre år” eller “Mer än tre år” blev ja och alla som svarat “Ej 

intresserad” blev “Nej”. 

Då svaren på frågorna delades in i två grupper för samtliga variabler är datanivån 

genomgående nominaldata. På grund av detta användes ett Chitvåtest, ett statistiskt test 

som används för hypotesprövning när skillnaden mellan grupper undersöks (Ejlertsson 

2012). Varje beroende variabel testades enskilt mot vartenda en av de oberoende 

variablerna, först för hela urvalet och därefter en gång till för gamla, unga, män och 

kvinnor. SPSS 23.0 för Windows tillsammans med Microsoft Excel 2010 användes för 

statistiska analyser. Signifikansnivån sattes till p=0,05. 

 

3.5 Etik 
Under genomförandet av denna undersökning har tagits hänsyn till Vetenskapsrådets 

fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet u.å.). Informationskravet uppfylldes genom att 

studien beskrevs och respondenterna delgavs den information de behövde få i början av 

enkäten. Utöver det gavs även en del information tillsammans med länken till enkäten i 

samband med att den delades på Facebook. Bilaga 1 

 

Inget samtycke krävdes i förhand och då utförlig information medföljde enkäten, kan 

det individuella samtycket anses ha lämnats när enkäten fyllts i fullständigt och 

returnerats. Information gavs även till respondenterna att deras medverkan i 

undersökningen när som helst kunde avbrytas. Detta gör samtyckeskravet tillgodosett.  

 

De frågor som skulle kunna uppfattas som känsliga är frågorna om utbildning, inkomst 

och yrkesklass. Ingen av frågorna var utformade på ett sådant specifikt vis att det skulle 

vara möjligt att identifiera en person utifrån svaren och inte heller fanns det några 

intentioner att använda resultatet i annat än vetenskapligt syfte. Möjligheten att avbryta 

deltagandet när som helst gav även respondenterna möjligheten att ångra sitt deltagande 

ända fram till slutet av enkäten. Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet anses 

således tillgodosedda då svaren var helt anonyma och enbart användes i vetenskapligt 

syfte. 
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Resultat 
Totalt deltog 105 personer i undersökningen. Av de svarande var 72% kvinnor, 27% 

män och 1% av annan könsidentitet. En stor majoritet, 78,1 % av deltagarna var under 

30 år gamla. Dessutom var även en majoritet av deltagarna studenter (55,2%). De 

absolut flesta (94,3%) svarade att de någon gång köper ekologiska mat- eller 

dryckesvaror. 70% av deltagarna köper ekologiska livsmedel oftare än en gång i 

månaden. Den grupp i vilken det var vanligast att köpa ekologiska livsmedel oftare än 

en gång i månaden var tjänstemän där 89% gjorde det. De två grupper där det var minst 

vanligt att köpa ekologiska livsmedel oftare än en gång i månaden var män och personer 

med lägre inkomst (<150 000/år) där 64% i vardera grupp gjorde det. 

 

De första statistiska testerna gjordes på hela urvalet (N=105). Den absolut största 

anledningen till att respondenterna avstod från att köpa ekologiskt var att det var för 

dyrt (79,1%). På frågan om man väljer att avstå från att köpa ekologiskt för att det är för 

dyrt visade sig finnas en signifikant skillnad mellan personer som är mellan 11-30 år 

gamla och de som är 31 år eller äldre där den yngre gruppen i större utsträckning avstod 

från att köpa ekologiskt på grund av för högt pris, (p=0,025). Den skillnaden fanns 

också mellan personer med en inkomst under 150 000 kr/år och personer med en 

inkomst större än 150 000 kr/år (p=0,024). Ungefär en fjärdedel av respondenterna 

(26,7%) svarade att de inte var intresserade av ekologisk mat, något som var signifikant 

vanligare hos arbetare än hos tjänstemän (p=0,025). 

 

Tabell 1. Visar skillnaden i svar mellan unga (11-30 år) och gamla (31 år+). Testat på 

hela urvalet (N=105). 

 

11-30 år (N=82) 31 år+ (N=23) 

 

 

Ja (%) Nej (%) Ja(%) Nej(%) p 

Köper du någonsin ekologisk mat? 95% 5% 91% 9% 0,486 

Köper du ekologisk mat oftare än en 

gång i månaden? 68% 

 

32% 74% 

 

26% 0,605 

Avstår du ifrån att köpa ekologiska 

livsmedel för att det är för dyrt? 38% 

 

62% 13% 

 

87% 0,025 

Är du intresserad av ekologisk mat? 74% 

 

26% 70% 

 

30% 0,644 
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Tabell 2. Visar skillnaden i svar mellan personer med lägre inkomst (≤150 000kr/år) och 

personer med högre inkomst (>150 000kr/år). Testat på hela urvalet (N=105). 

 

Låg inkomst  

(≤150 000kr/år) 

(N=64) 

Hög inkomst  

(>150 000kr/år).  

(N=41) 

 

 

Ja (%) Nej (%) Ja(%) Nej(%) p 

Köper du någonsin ekologisk mat? 95% 

 

5% 93% 

 

7% 0,571 

Köper du ekologisk mat oftare än en 

gång i månaden? 64% 

 

36% 78% 

 

22% 0,129 

Avstår du ifrån att köpa ekologiska 

livsmedel för att det är för dyrt? 41% 
 

59% 20% 
 

80% 0,024 

Är du intresserad av ekologisk mat? 73% 

 

27% 73% 

 

27% 0,976 

 

 

Tabell 3. Visar skillnaden i svar mellan arbetare och tjänstemän. Testat på de svar ifrån 

hela urvalet som svarat arbetare eller låg/mellan/hög tjänsteman som yrkesgrupp 

(N=41). 

 

Arbetare (N=23) Tjänsteman (N=18) 

 

 

Ja (%) Nej (%) Ja(%) Nej(%) p 

Köper du någonsin ekologisk mat? 83% 

 

17% 100% 

 

0% 0,063 

Köper du ekologisk mat oftare än en 

gång i månaden? 65% 

 

35% 89% 

 

11% 0,080 

Avstår du ifrån att köpa ekologiska 

livsmedel för att det är för dyrt? 17% 
 

83% 22% 
 

78% 0,698 

Är du intresserad av ekologisk mat? 65% 

 

35% 94% 

 

6% 0,025 
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När urvalet delades upp i två grupper utifrån ålder och analyserades var för sig, gick det 

inte att identifiera några signifikanta resultat. I den äldre gruppen (31 år+) var det totalt 

23 personer vilket skulle kunna vara en anledning till detta. Yrkesklass var den 

oberoende variabel som visade störst skillnad mellan grupperna men inte heller där 

fanns det några signifikanta skillnader. I gruppen för unga (11-30 år) var det betydligt 

fler personer, 82. Även här var det omöjligt att hitta några signifikanta resultat. För 

denna grupp var inkomst den variabel som kom närmast att förklara en skillnad i hur 

ofta man köper ekologiska livsmedel men inte heller det resultatet var statistiskt 

signifikant (p=0,082). 

 

Urvalet delades även in i två grupper utifrån kön där varje grupp analyserades var för 

sig. För män fanns anledningar att anta att ålder är en viktig faktor, då det finns en icke 

signifikant men trots allt relevant antydan till tendens att unga män avstår ifrån att köpa 

ekologiskt på grund av för högt pris i en större utsträckning än äldre (p=0,061).  

 

Tabell 4. Visar skillnaden i svar mellan unga (11-30 år) och gamla (31 år+). Testat på 

de svar ifrån delen av urvalet som har angivit man som kön (N=28). 

 

11-30 år (N=24) 31 år+ (N=4) 

 

 

Ja (%) Nej (%) Ja(%) Nej(%) p 

Köper du någonsin ekologisk mat? 92% 

 

8% 100% 

 

0% 0,549 

Köper du ekologisk mat oftare än en 

gång i månaden? 58% 

 

42% 100% 

 

0% 0,107 

Avstår du ifrån att köpa ekologiska 

livsmedel för att det är för dyrt? 50% 
 

50% 0% 
 

100% 0,061 

Är du intresserad av ekologisk mat? 62,5% 

 

37,5% 100% 

 

0% 0,137 

 

För kvinnor var det väldigt tydligt att priset spelar en mycket större roll hos 

låginkomsttagare än hos höginkomsttagare (p=0,007). När det gäller intresset för 

ekologiskt kan man se en signifikant skillnad mellan kvinnor beroende på deras 

yrkesklass då kvinnor som arbetar som tjänstemän är mer intresserade av ekologisk mat 

än de som är arbetare (p=0,040). 
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Tabell 5. Visar skillnaden i svar mellan personer med lägre inkomst (≤150 000kr/år)och 

personer med högre inkomst (>150 000kr/år). Testat på de svar ifrån delen av urvalet 

som har angivit kvinna som kön (N=76). 

 

Låg inkomst  

(≤150 000kr/år) 

(N=48) 

Hög inkomst  

(>150 000kr/år).  

(n=28) 

 

 

Ja (%) Nej (%) Ja(%) Nej(%) p 

Köper du någonsin ekologisk mat? 96% 

 

4% 93% 

 

7% 0,575 

Köper du ekologisk mat oftare än en 

gång i månaden? 67% 

 

33% 79% 

 

21% 0,270 

Avstår du ifrån att köpa ekologiska 

livsmedel för att det är för dyrt? 40% 
 

60% 11% 
 

89% 0,007 

Är du intresserad av ekologisk mat? 75% 

 

25% 75% 

 

25% 1 

 

 

Tabell 6. Visar skillnaden i svar mellan arbetare och tjänstemän. Testat på de svar ifrån 

delen av urvalet som har angivit kvinna som kön och som svarat arbetare eller 

låg/mellan/hög tjänsteman som yrkesgrupp (N=30). 

 

Arbetare (N=17) Tjänsteman (N=13) 

 

 

Ja (%) Nej (%) Ja(%) Nej(%) p 

Köper du någonsin ekologisk mat? 82% 

 

18% 100% 

 

0% 0,110 

Köper du ekologisk mat oftare än en 

gång i månaden? 65% 

 

35% 85 

 

15% 0,222 

Avstår du ifrån att köpa ekologiska 

livsmedel för att det är för dyrt? 18% 
 

82% 23% 
 

77% 0,713 

Är du intresserad av ekologisk mat? 59% 

 

41% 92% 

 

8% 0,040 
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4 Diskussion 
 

4.1 Resultatdiskussion 
Resultaten visar tydligt att priset är en viktig fråga för huruvida man väljer att köpa 

ekologiska livsmedel eller inte. Detta är tydligast i grupper med en lägre inkomst och då 

framförallt unga och kvinnor med lägre inkomst. Även intresset för ekologiska 

livsmedel skiljer sig mellan de olika grupperna och den skillnaden är tydligast mellan 

yrkesklasserna hos kvinnor där tjänstemän tenderar att vara mer intresserade än 

arbetare. När det gäller frågan om man köper ekologiskt eller inte var det svårt att se 

några skillnader mellan grupperna, främst med anledning av att en så stor majoritet 

svarade ja, något som diskuteras vidare i metoddiskussionen. Däremot ger detta en 

tydlig indikation på att det är väldigt vanligt i den testade populationen att man köper 

ekologiska livsmedel. Vidare besvaras den första “Hur ofta köper svenskar ekologiska 

livsmedel?” med att 70% av det testade urvalet köper ekoligiska livsmedel oftare än en 

gång i månaden och att det köpbeteendet är vanligast bland tjänstemän (89%) och minst 

vanligt bland män och personer med en årsinkomst lägre än 150 000 kr (64%). Vad 

gäller den andra frågeställningen “Vilka faktorer kan ligga bakom att man väljer bort 

ekologiska livsmedel?” blir svaret utifrån resultatet från den genomförda 

undersökningen att priset är en viktig faktor, kanske främst för unga och personer med 

lägre inkomst och att intresset för ekologisk mat varierar mellan yrkesgrupper. 

 

Med utgångspunkten i tidigare forskning ställdes en hypotes upp: “Priset är avgörande 

och personer med lägre inkomst köper ekologiska livsmedel mer sällan än personer med 

högre inkomst”. Resultatet från undersökningen visar att priset är en avgörande faktor 

för många är tydligt och detta märks främst hos yngre och hos personer med lägre 

inkomst. Vad gäller inkomstens inverkan på hur ofta man köper ekologiska livsmedel 

kan resultatet i denna studie inte visa på någon signifikant skillnad mellan personer med 

lägre inkomst och personer med högre inkomst. Den grupp som är närmast ett 

signifikant resultat är personer mellan 11 och 30 år gamla (p=0,082). Nollhypotesen 

kan därmed alltså inte förkastas. 
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I tidigare studier har man både visat att priset påverkar livsmedelskonsumtionen (Ball et 

al. 2015) och att individuella faktorer så som utbildning och inkomst spelar in för 

huruvida man äter bra och uppnår näringsrekommendationer (Skuland 2015). Vidare 

har Curl et al. (2013) och Baudry et al. (2015a) visat att förutom utbildning och inkomst 

även kön och ålder är betydande för om man äter ekologiskt eller inte. Resultatet från 

denna studie ligger i linje med en del av den tidigare forskningen. Priset på ekologiska 

livsmedel ansågs som viktigt och personer med knappare ekonomiska resurser hade ett 

större problem med priset. Vad gäller den faktiska konsumtionen av ekologiska 

livsmedel har den här studien inte kunnat identifiera några skillnader i någon av 

grupperna vilket innebär att resultatet från denna undersökningen inte visar att resultatet 

Ball et al. (2015) fick i sin studie, där man visade att ett lägre pris innebar en högre 

konsumtion av frukt och grönsaker, kan överföras på ekologiska livsmedel. Ingen av de 

andra faktorerna som  Curl et al. (2013) och Baudry et al. (2015a) visat inverkar på 

konsumtionen av ekologiska livsmedel (kön, ålder eller utbildning) visade någon 

signifikant skillnad i denna studie. Resultaten ifrån denna studie kan alltså inte bekräfta 

resultaten från tidigare forskning men de tendenser som kan identifieras pekar ändå åt 

det hållet. 

 

Vad gäller prisets betydelse för konsumtionen öppnar detta fler frågor om människors 

möjligheter att påverka sin hälsa genom kosten om de har begränsade ekonomiska 

resurser. Ett stort problem i många människors kostvanor är bristen på frukt och 

grönsaker (Socialstyrelsen 2009). Ball et al. (2015) visar att ett lägre pris på dessa 

livsmedel innebär en högre konsumtion och därmed bättre möjligheter för att 

rekommendationerna uppnås. Även om det saknas belägg för att just ekologisk kost 

direkt påverkar hälsan, ger detta en tydlig indikation på att människors kost- och 

konsumtionsvanor påverkas av deras ekonomiska förutsättningar. Detta är något som 

även skulle kunna yttra sig på andra sätt, exempelvis genom att man faktiskt köper 

sämre och för hälsan skadlig mat i en större utsträckning. Här finns det utrymme för 

framtida forskning kring hur ekonomiska förutsättningar kan påverka hälsan genom 

förutsättningarna till en bra kosthållning. Detta skulle även vara intressant för EU som i 

EG-förordningen för ekologisk matproduktion lyfter flera fördelar med ekologisk 

matproduktion i sina uppsatta mål. Exempelvis  är ett mål: “Att sträva efter att 

producera många olika slags livsmedel och andra jordbruksprodukter som ett svar på 
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konsumenternas efterfrågan på varor som framställs med hjälp av processer som inte 

skadar miljö, människors hälsa, växters sundhet eller djurs hälsa och välbefinnande” 

(Rådets förordning (EG) nr 834/2007/EG, EUT L 189/1, 20.07.2007). Detta lyfts fram 

som något önskvärt och något som det bör finnas ett intresse för att efterfrågan på och 

försäljningen av ökar, vilket skulle kunna ge incitament att se över möjligheterna att 

minska priset av ekologiska livsmedel för slutkonsumenterna. 

 

Med utgångspunkt i hälsa uppstår ytterligare en intressant fråga utifrån resultatet. 

Föreställning om att man gör en insats för sin egen hälsa genom att äta ekologiskt 

öppnar upp frågan vad som motiverar individer att äta ekologiska livsmedel. Detta 

skulle kunna generera mycket intressanta resultat i och med avsaknaden av 

vetenskapliga belägg för att ekologiska livsmedel har hälsofrämjande egenskaper 

(Livsmedelsverket 2015; Smith-Spangler et al. 2012). Med tanke på den stora andelen 

av deltagarna i denna studie som svarade att de någon gång köper ekologiskt eller är 

intresserade av ekologiska produkter och trenderna för den ökande försäljningen av 

ekologiska livsmedel som Ekoweb (2015 & 2016) och SCB (2014) redovisar, finns det 

anledning att misstänka att många har fallit för “myten att ekologisk mat är nyttigare” 

som både Livsmedelsverket (2015) och Smith-Spangler et al. (2012) har visat att det 

saknas belägg för. 

 

4.2 Metoddiskussion 
 
4.2.1 Urval 

De två stora frågorna gällande metoden är urvalet och enkäten. När det gäller urvalet 

var det en typ av snöbollsurval som syftade till att snabbt generera många svar (Ahrne 

& Svensson 2011). Drygt 100 svar samlades in under 36 timmar och urvalet blev då de 

personer som kunde nås på den tiden. På grund av denna metod finns dock vissa brister 

vad gäller generaliserbarhet och reliabilitet (Ahrne & Svensson 2011). I och med att 

urvalet beror på vilka personer som nås via min Facebook-sida, vilka av dessa som 

väljer att svara men också vilka som nås via delningarna som enkäten fick, går resultatet 

på sin höjd att generalisera till just den populationen. För att likvärdigt kunna göra om 

studien krävs alltså tillgång till just den specifika populationen som mitt, 

genomdelningar av enkäten, breddade kontaktnät utgör, något som inte är särskilt 
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rimligt. Detta ger en låg reliabilitet. Utöver det något svårrekonstruerbara urval som 

användes skapar övriga delar av undersökningen inga större utmaningar att göra om. 

 

Ett tydligt problem som just detta urval innebär är den skeva representation av olika 

grupper, exempelvis studenter eller personer yngre än 30 år. Förutom att det inte är 

representativ för samhället i stort (Ahrne & Svensson 2011) innebär denna skeva 

representation av dessa grupper även att det blir svårare att identifiera de skillnader 

mellan grupper som exempelvis, låg- och höginkomsttagare eller yrkesklasser, som 

faktiskt finns. I och med att de flesta som deltog var studenter och personer med låg 

inkomst blir deras motsvarigheter, arbetare, tjänstemän och personer med högre 

inkomst, underrepresenterade och det blir svårare att få signifikanta resultat för dem. 

 

En sak som är värd att ha i åtanke när man gör den här typen av studier med frivilligt 

deltagande är att det finns en risk för att personer som är mer intresserade eller insatta i 

ämnet kan att vara mer benägna att delta i undersökningen. Detta skulle kunna vara en 

av anledningarna till att en så stor majoritet av deltagarna svarade att de regelbundet 

köper och är intresserade av ekologiska livsmedel och att gruppen som aldrig köper 

ekologiskt är underrepresenterad. Konsekvenserna av detta blir att det är svårt att få 

rimliga resultat och att resultaten eventuellt inte ens speglar verkligheten för 

populationen som den avser representera 

 

Med allt detta sagt är urvalet ändå rimligt då enkäten utformades på ett sätt som gör att 

de variabler som avses testas och ställas emot varandra, samlas in från alla deltagare och 

möjliggör en analys. Data för kön, ålder, utbildning, inkomst och yrkesklass finns för 

alla deltagare vilket gör att de kan testas emot de beroende variablerna oavsett om det är 

jämnt fördelat eller inte. 
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4.2.2 Enkät 

Vidare går det att diskutera enkätens utformning utifrån vilka frågor som ställdes och 

hur det påverkar validiteten. Utifrån syftet och de frågeställningar som skulle besvaras i 

denna studie var den färdiga enkäten en bra utgångspunkt då den syftar till ge svar på 

frågor som om man köper ekologiska livsmedel, om man gör det regelbundet, om man 

är intresserad av ekologiska livsmedel och vilka faktorer som ligger bakom att man 

väljer att avstå från att köpa ekologiska produkter. Frågorna och svarsalternativen var 

dock utformade på ett sätt som gjorde det svårt att riktigt använda insamlad data i den 

form den kom inte utan behövde formuleras om en del för att bli helt relevant i 

förhållande till syftet. Vidare är en annan sak värd att belysa, det faktum att flera av 

frågorna frågar efter om och hur ofta man köper ekologiskt, något som inte är lika med 

hur mycket man i slutändan köper men framförallt hur ofta mycket man äter. 

 

En annan sak som är värd att nämna i frågan om validiteten är användningen av 

subjektiva källor. Då enkäten översattes och ett par frågor lades till kan detta påverka 

validiteten. Naturligtvis finns det utrymme för individuella tolkningar av frågorna men i 

och med att frågorna var relativt enkla att förstå och svarsalternativen var tydliga, bör 

validiteten ändå vara hög. 

 

Även om frågorna kunde varit lite annorlunda formulerade för att lättare kunna testas 

utifrån syftet och de frågeställningar som fanns, gav de information som är relevant för 

studien. 

 

5 Slutsats 
Slutsatsen som kan dras utifrån denna studie är att ekologiska livsmedel är mycket 

populära, åtminstone i den testade populationen och att den största faktorn som ligger 

bakom att man väljer bort ekologiska livsmedel är pengar, både priset på de produkterna 

men även den egna inkomsten. Vidare forskning på större populationer krävs för att 

resultatet ska kunna generaliseras. Utöver det finns det många möjligheter till andra 

undersökningar inom ämnet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Enkät  

 

Enkät konsumtionsvanor och 

ekologiska produkter 
Tack för att du medverkar i denna studie! 

Jag heter Robin och jag studerar på det idrottsvetenskapliga programmet på 

Linnéuniversitetet i Kalmar och arbetar just nu med min C-uppsats som handlar om 

konsumtionsvanor och inställning till ekologiska produkter kopplat till socioekonomisk 

status, något som denna enkät syftar till att ge empirisk data till. Enkäten består av 14 

frågor och ska inte ta längre än 5 minuter att fylla i. Svaren är helt anonyma och 

resultaten kommer bara användas i vetenskapligt syfte. Medverkan i undersökningen 

är helt frivillig och det går att avbryta när som helst. 
*Obligatorisk 

1. Kön * 
[  ] Man 
[  ] Kvinna 
[  ] Övrigt: 

 

 

2. Ålder * 
[  ] 11-20 
[  ] 21-30 
[  ] 31-40 
[  ] 41-50 
[  ] 51-60 
[  ] 60+ 

 

3. Vilken av följande är din vanligaste källa för veckoliga 

matinköp? * 
[  ] Stormarknad 
[  ] Snabbköp 
[  ] Mindre, lokal mataffär 
[  ] Marknad 
[  ] Internet 
[  ] Övrigt: 

 

 



 

 

 

II 

 

4. Finns det ekologisk mat att köpa där? * 
[  ] Ja 
[  ] Nej 

 

5. Köper du någonsin ekologiska mat- eller 

dryckesvaror? * 
[  ] Ja 
[  ] Nej 

 

5. a) Om ja, hur ofta? 
[  ] Varje vecka 
[  ] Varannan vecka 
[  ] Varje månad 
[  ] Mer sällan än en gång i månaden 
[  ] En gång om året 

 

5. b) Om nej, varför inte? 
[  ] För dyrt 
[  ] Inte tillräckligt stort urval 
[  ] Inte tillgängligt där jag handlar 
[  ] Tycker inte om hur det ser ut/förpackningen 
[  ] Tycker inte om smaken 
[  ] Övrigt: 

 

 

6. Hur hörde du först talas om ekologisk mat? 
Ditt svar 

 

 

7. Hur länge har du varit intresserad av ekologisk mat? * 
[  ] Ett år 
[  ] Två år 
[  ] Tre år 
[  ] Mer än tre år 
[  ] Ej intresserad 

 



 

 

 

III 

 

8. Vilken typ av ekologisk mat köper du? (Du kan välja 

flera alternativ) * 
[  ] Grönsaker 
[  ] Frukt 
[  ] Potatis 
[  ] Örter och mediciner 
[  ] Druvor 
[  ] Honung 
[  ] Nötter 
[  ] Spannmålsprodukter 
[  ] Bageriprodukter 
[  ] Mjölk och mejeriprodukter 
[  ] Svamp 
[  ] Ägg 
[  ] Drycker 
[  ] Fisk 
[  ] Barnmat 
[  ] Stimulantia (Sötsaker, kaffe, te och kakao) 
[  ] Övrigt: 

 

Obligatorisk 

 

9. Köper du någonsin ekologiska icke-

livsmedelsprodukter? 
[  ] Rengöringsmedel och tvättmedel 
[  ] Naturprodukter och naturliga kosmetiska produkter 
[  ] Övrigt: 

 

 

10. Skulle du köpa mer ekologiska produkter om de 

kostade mindre? * 
[  ] Ja 
[  ] Nej 
[  ] Kanske 

 

 

 



 

 

 

IV 

 

11. Om ekologisk mat och dryck skulle kosta lika mycket 

som deras icke-ekologiska motsvarigheter, ungefär hur 

stor andel (%) av maten du köper skulle vara 

ekologisk? * 
[  ] 0-20% 
[  ] 21-40% 
[  ] 41-60% 
[  ] 61-80% 
[  ] 81-100% 

 

12. Utbildning - Vilken är den högsta utbildning som du 

har avslutat? * 
[  ] Grundskola (9 år) 
[  ] Gymnasie (12 år) 
[  ] Eftergymnasial (<2 år) 
[  ] Eftergymnasial (≥2 år) 
[  ] Forskarutbildning 

 

13. Årsinkomst - Vilken är din beräknade inkomst för 

detta året?* 
[  ] 0-150 000 kr 
[  ] 150 001-450 000 kr 
[  ] 450 001-750 000 kr 
[  ] Över 750 000 kr 

 
  



 

 

 

V 

 

14. Sysselsättning/yrkesklass - Vilken 

benämning/sysselsättning är din primära under detta 

året? * 
[  ] Arbetare (“Arbetar”yrken, kopplade till LO, Varu- eller 
tjänsteproducerande) 
[  ] Lägre/medelhög tjänsteman (Tjänstemannayrken som kräver 
gymnasie- eller kortare akademisk utbildning) 
[  ] Högre tjänsteman (Tjänstemannayrken som normalt kräver en 
mastersexamen) 
[  ] Egenföretagare/Lantbrukare 
[  ] Studerande 
[  ] Hemarbetande 
[  ] Pensionär 
[  ] Arbetslös/Arbetssökande 
[  ] Övrigt: 

 
 
 
 
Bekräftelsesida 
Ditt svar är registrerat. Tack för din medverkan! 
 


