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Sammanfattning 
I ett samhälle där klimatfrågor blir allt mer omdiskuterat blir frågan om konsumentansvar allt 

större. Vi ser att intresset för ekologiska livsmedel ökar och det blir allt vanligare i 

vardagslivet med ekologiska varor som substitut till konventionella livsmedel. Vi ser även 

trender som pekar på att generella åsikter handlar om positiva attityder gentemot ekologiska 

livsmedel. Vi är därmed intresserade av att göra en undersökning med målsättningen att 

studera vilka typer av källor som föreligger individers attitydskapande angående ekologiska 

livsmedel men ämnar även undersöka vilka orsakssamband som ligger till grund för detta. För 

att genomföra denna undersökning har kvalitativ samtalsintervju valts som huvudsaklig 

metod vilket vi anser ger möjlighet att på djupet undersöka de tillfrågade individer angående 

deras uppfattningar om hur de bildar sina attityder om ekologiskt. Det teoretiska ramverk som 

har valts för denna studie innefattar Fishbein & Ajzens (1975) teori för att förutspå beteende 

Theory of reasoned action . Denna teori ger en modell som förklarar sambandet mellan hur 

övertygelser leder in i attityder vilket i sin tur leder in i en intention och avslutningsvis leder 

fram till ett beteende. Det mest relevanta för denna studie har varit att förklara de initiala 

stegen i denna modell som ser till sambanden fram till attitydskapande, men hela teorin har 

tagits i beaktning under arbetets gång då även utvärdering av ett beteende kan leda till 

förändrade attityder. De överliggande resultaten pekar på att respondenterna huvudsakligen 

benämner bakgrund och omgivning som primära anledningar till deras attityder och drar 

slutsatsen av att de informativa källor i olika medier som benämns snarare används som ett 

sätt för respondenterna att bekräfta, förstärka eller förändra deras redan etablerade attityder 

gentemot ekologiska livsmedel. Vidare föreslår vi att subjektiva normer har en större 

påverkan på mer än bara intentionen hos våra respondenter utan även på skapandet av en 

attityd. 

 

Nyckelord: Ekologiska livsmedel, Konsumtion, Attityd, Sociala normer, kommunikativa 

källor.  
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Abstract 
Title:  

Ekologiska attityder 

  

Authors:  

Jesper Bäärnhielm & Markus Bispfors 

  

Aim: 

This essay aims to conclude which sources, actors and causalities individuals use to obtain              

and sustain certain attitudes towards organic products.  

 

Our thesis statements are framed as follows: 

- What causalities can be distinguished about university students positive attitudes          

towards organic products? 

- What sources shape university students positive attitudes associated to organic          

products? 

  

Method/Theory: 

The empirical data for this essay have been obtained by using qualitative interviews which              

have made it possible for us to get deep and meaningful data about the informants views on                 

how they form their attitudes about organic produce. The theoretical framework have been             

Fishbein and Azjen’s (1975) Theory of Reasoned Action (TRA) which have served the             

purpose of categorising and explaining the processes for individuals forming of attitudes and             

in extension their behavior. 

   

Main Results: 

The main results drawn from the empirical material show that the participants, through the              

process of inferential beliefs, themselves concludes that organic products are positive even            

though they find it hard to specify exactly where their information is gathered. However, the               

material show us that the informants listen to people in their close surrounding such as family                
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and friends and that this is their primary reason for their attitudes towards organic produce.               

Furthermore the participants state that they do see information concerning organic produce on             

different media, but what stands out in the empirical data is that this type of information does                 

not as clearly create the foundation for the participants attitudes as their surrounding and              

background, but rather serves as a way for the participants to confirm their beliefs and find                

new information surrounding this area. 

Lastly we suggest that the subjective norms, found in the surrounding of our respondents,              

have a bigger affect not only on the intention of our informants but also in the shaping of their                   

attitude. 

 

We can see that the main attitude of our respondents is of a positive character and since our                  

target group in a few years will have purchasing power we believe that the trend we see today                  

will keep moving in the same positive direction.    
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Begrepp 
Följande kapitel ämnar förklara olika begrepp som behandlas under uppsatsen. De begrepp 

som beskrivs i detta kapitel är sådana som vi anser behöver förklaras för att man som läsare 

lättare skall förstå resonemang och slutsatser dragna ur empirin. Dessa begrepp beskrivs 

utifrån hur de används i denna uppsats. För närmare förklaring av teoretiska begrepp hänvisar 

vi till teorikapitlet. 

 

Ekologiska livsmedel : Definitionen av ekologiska livsmedel är helt beroende på vilken så 

kallad märkning det är som reglerar produkten. gemensamt för dessa märkningar däremot är 

att produktionen av produkterna med ekologisk märkning skall genomföras på ett hållbart vis 

i relation till miljön. Detta begrepp definierades inte för våra respondenter. 

(Livsmedelsverket, 2015) 

 

TRA:  Förkortning för Theory of Reasoned Action , det vill säga det teoretiska ramverk som 

används för uppsatsen. 

 

Hållbar utveckling : Tas frekvent upp i empirin och innebär att man på ett samhälleligt plan 

gemensamt samarbetar för att säkerställa fortsatt existens i en miljö med begränsade resurser. 

(Nationalencyklopedin, 2017a) 

 

Sociala medier : Sammanfattar de medier som tas upp i empirin där användare själva bidrar 

och interagerar med kommunikationen som förs. Exempel som dyker upp i materialet är 

Facebook, Twitter, Bloggar med flera. (Nationalencyklopedin, 2017b) 

 

Traditionella medier:  Används i uppsatsen för att beskriva de medier som generellt erbjuder 

envägskommunikation. Detta innefattar exempelvis tidskrifter och television.  
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Förord 
 

Vi vill framföra vår tacksamhet till vår handledare Cecilia Strand för hennes fantastiska 

förmåga att vägleda, motivera och strukturera inte bara vårt arbete utan även våra 

tankegångar. Vi vill även tacka för det tålamod du har visat med vår E-mail korrespondens 

som inte alltid var exemplarisk. Utan dig hade detta arbete inte varit möjligt. Vi vill vidare 

tacka alla de respondenter som har tagit tid ur deras vardag för att ställa upp på att intervjuas. 

Avslutningsvis vill vi även understryka att detta är ett arbete som två personer har genomfört. 

Vi har konsekvent skrivit varje stycke tillsammans och står båda bakom varje kapitel i denna 

uppsats.  
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1. Inledning 

1.1 Global mänsklig påverkan på miljön 

Vi står idag inför ett klimat kraftigt påverkat av den mänskliga faktorn, de utsläpp och det 

oaktsamma användandet av naturresurser människan har stått för har rubbat den naturliga 

balansen i vårt ekosystem.  

 
I stort sett alla klimatforskare är eniga om att den accelererande 

klimatförändring vi ser idag till stor del kommer från mänskliga aktiviteter. Vi 

saknar heltäckande kunskaper om klimatsystemet, men den förstärkta 

växthuseffekten är ett faktum. Våra utsläpp rubbar naturens balans. 

Växthusgaserna vi släpper ut gör "filten" i atmosfären tjockare – och det blir 

varmare. (WWF, 2016) 

 

Den temperaturökning vi ser idag är bara ett utav de symptom som har kommit från 

industrialismens framväxt under 1900-talet. Ofta omnämns koldioxidutsläppen från 

förbränningen av fossila bränslen som en utav de största bovarna till detta. Men det är ett känt 

faktum att även skogs och jordbruket är en bidragande faktor som har negativa effekter på 

miljön. Skövlandet av skogar är till stor del ett resultat av människans köttkonsumtion, detta 

är någonting som görs för att skapa plats för betesmarker till kreatur. Det kraftiga skövlandet 

av skog kan i sin tur leda till att bindadet av koldioxid som träden står för med hjälp av 

fotosyntesen inte längre sker i lika stor utsträckning. (WWF, 2016) Forskare runt om i världen 

har presenterat många olika lösningar på klimatproblemen. Dessa lösningar handlar primärt 

om hur mänskligheten måste komma överens om ett hållbart levnadssätt och samt även att 

samarbeta trots olika förutsättningar för att på så sätt klara av de klimathoten som jorden står 

inför. (WWF, 2016)  
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1.2 Ekologiska livsmedel här för att stanna 

Sverige idag är ett samhälle präglat av debatter kring konsumtion, miljö- och klimathot. 

Livsmedelsindustrin är ofta förekommande i dessa debatter och är en av de största och 

viktigaste industrierna för människans fortlevnad. Det är alltså ett av de viktigaste områden 

där människor måste komma överens om ett sätt att agera på ett hållbart sätt för att råda bot 

på de rådande klimathoten.  

 

Naturvårdsverket (2015) presenterar i en undersökning, som handlar om klimatmedvetenhet, 

att det är möjligt att se ett minskat upplevt medvetande hos de tillfrågade. Diagrammet nedan 

visar dock på att en stark majoritet hos den representerade delen av den svenska befolkningen 

är medvetna om klimatfrågan. 

 

 
Figur 1 (Carlsson, Hammarberg & Hultin, 2015, 23) 
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Trots denna procentuellt minskade medvetenhet om klimatfrågan har försäljningen av 

ekologiska livsmedel de senaste åren ökat kraftigt i Sverige. Ekologiska livsmedel innebär ett 

alternativ till konventionellt odlad och framställd mat för individer som vill undvika 

bekämpningsmedel och ämnen som inte förekommer naturligt i sina livsmedel. För att få 

kalla en vara ekologisk innebär det att konstgödsel och syntetiskt framställda kemiska 

bekämpningsmedel inte får användas vid framställandet av grödor. När det kommer till djur 

och djurskötsel är det främst regleringen runt användandet av antibiotika och andra läkemedel 

som spelar in. (Livsmedelsverket, 2015) 

Orsakerna till den ökning i ekologisk konsumtion är många. En undersökning gjord av 

Ekoweb (2015), som är en oberoende webbsida som bevakar den ekologiska marknaden, 

förklarar detta som ett resultat av konsumenternas ökade intresse för ekologiska produkter. 

(Ekoweb, 2015) En marknadsrapport från 2016 av KRAV pekar även på att det mesta talar 

för fortsatt tillväxt för ekologiska livsmedel och de hållbara alternativ som finns tillgängliga 

på marknaden. (KRAV, 2016, 10) Vidare pekar även den tidigare nämnda rapporten på den 

kraftiga ökningen av ekologiska livsmedel under 2015, hela 39% vilket motsvarade ett 

kombinerat försäljningsvärde på ca 23 miljarder kronor. (KRAV, 2016, 5)  Vidare pekar 

undersökningen gjord av Ekowebb (2015) på att en kombination av så kallade “mjuka 

värden”,  såsom solidaritet med odlarna, intresset för matens ursprung och att produktionen 

sker utan bekämpningsmedel är några av beståndsdelarna av detta intresse. (Ekoweb, 2015)  

I marknadsrapporten från KRAV (2016) tas de ökade möjligheterna för individer att dela med 

sig av kunskap, attityder och erfarenheter genom verktyg som sociala medier som en av 

anledningarna till den kraftiga ökning som har skett. Vidare går det att se trender till att en 

stor medvetenhet om ekologiska livsmedel finns hos de svenska konsumenterna. (KRAV, 

2016, 10) 

 
Den ökade medvetenheten hos framtidens konsumenter handlar inte bara 

om ekologiska eller närproducerade produkter, utan om hållbarhet i ett 

bredare perspektiv. (KRAV, 2016, 10) 
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Den höga efterfrågan inom dagligvaruhandeln för ekologiska livsmedel kopplat till den 

överlag positiva inställningen mot KRAV-märkt och ekologiskt ger oss anledning att tro att 

detta är ett samhällsfenomen som är här för att stanna. (KRAV, 2016, 5) 

 

Det klimathot som beskrivs ovan visar på en trend vi tycker oss se i det svenska samhället där 

medvetenheten hos befolkningen går igenom en minskningsprocess samtidigt som det 

övergripande intresset för ekologiska alternativ och den positiva attityden gentemot dessa 

ökar. Vi finner det därför intressant att undersöka vad som föreligger individers övertygelser 

och attityder gentemot de lösningar som finns på klimatproblemen. Med tanke på 

ovanstående argument väljer vi därför att placera oss inom fältet för kommunikation kring 

social förändring och motiverar det genom den förändring i attityd och medvetenhet som 

påvisats. 

 

1.3 Syfte 

Ekologiska livsmedel kan ses som en del i ledet på lösningar som existerar runt klimathoten 

som mänskligheten står inför. Med tanke på detta blir syftet med den här studien att 

undersöka vilka källor som ligger bakom individers attitydskapande angående ekologiska 

livsmedel. Är det primärt exempelvis källor som media, socialt umgänge, familj, bakgrund 

som ligger till grund för individers attitydskapande angående ekologiska livsmedel? Detta är 

vi som forskare intresserade av att undersöka i och med att vi båda ser oss själva som 

personer med positiva attityder gentemot ekologiska livsmedel. Däremot hur vi uttrycker 

dessa attityder samt vad som ligger till grund för detta attitydskapande skiljer sig mellan oss 

båda. Vi kan även se skillnad i graden av intresse och engagemang för ekologiska livsmedel 

mellan oss båda. Vi ser det som mest intressant att undersöka individer med positiva attityder 

mot ekologiska livsmedel då vi tror att det är dessa personer som kommer att bidra med 

relevant diskussion kring ämnet. 

 

För att svara på tidigare nämnda syfte har därmed följande forskningsfrågor formulerats: 
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- Vad för orsakssamband går att urskilja om universitets - eller högskoleutbildades 

positiva attityder för ekologiska livsmedel? 

- Vilka källor ligger till grund för universitets - eller högskoleutbildades positiva 

attitydskapande i anknytning till ekologiska livsmedel? 

 

 

1.4 Tidigare forskning 

I följande avsnitt introduceras tidigare forskning inom närliggande ämnesområde. De studier 

som presenteras i detta avsnitt ökar förförståelse för ämnesområdet samt har även bidragit till 

inspiration för vald teori. Dessa studier tjänar även till att ge kontext till arbetet för att på så 

vis kunna placera uppsatsens syfte i relation till annan forskning. 

 

En studie gjord av Kareklas, Carlson och Muehling (2014) undersöker skillnader mellan 

konventionell och ekologisk konsumtion för att se vilka värderingar som spelar roll vid valet 

av produkt. Forskningen pekar på att positiva attribut kopplade till ekologiska livsmedel 

spelar en stor roll i den ekologiskt övertygade individens val av produkt, exempel på dessa 

attribut kan vara egoistiska sådana såsom övertygelser om att ekologiska produkter är 

nyttigare än konventionella, priset är även en stor faktor som påverkar individers köpvanor. 

Sociala influenser spelar även en stor roll i övervägandet av ekologisk konsumtion. 

Tillsammans med de egoistiska aspekterna pratar tidigare forskning även om vikten av 

altruistiska överväganden, exempelvis miljöhänsyn och djurrätt när konsumenter köper 

ekologiska produkter. Vidare menar forskarna att vid konsumtion av konventionella 

livsmedel är de altruistiska faktorerna inte lika framträdande. (Kareklas, Carlson, Muehling, 

2014) 

 

Samantha Smith (2014) har genomfört en studie där hon med hjälp av att studera attityder hos 

konsumenter kan förutspå beteendemönster. Positiva attityder leder till kraftiga intentioner 

vilket i sin tur leder till en högre sannolikhet till ett beteende, i detta fall konsumtion av 

ekologiska livsmedel. (Smith & Paladino, 2014, 94) Detta är ett exempel på ett resultat 
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presenterat i studien Eating clean and green?  vars syfte är att undersöka motivationen bakom 

individers konsumentvanor och intentioner angående ekologiska livsmedel. Studien gör en 

undersökning på en Australiensisk marknad och använder sig av Ajzen och Fishbeins (1975) 

theory of Reasoned action  samt planned behavior . Med Smiths studie i åtanke har Theory of 

reasoned action  applicerats på liknande vis som teoretiskt ramverk i studien vi har genomfört.  

 

Ytterligare forskning vi har stött på konstaterar att attityden överlag är positiv gentemot 

ekologiska livsmedel och fokuserar istället på vilken typ av kunskap det är som värderas i sitt 

attitydsskapande. Aertsen et al. (2010) har genomfört en studie som visar hur avsaknad av 

kunskap bidrar till en långsammare tillväxt av ett fenomen, i detta fall ekologisk konsumtion. 

(Aertsen et al. 2010) Vidare pekar denna studie på att det finns en relation mellan attityd, 

motivation och mer kunskap om området, det vill säga att desto mer kunskap man besitter 

desto mer sannolikt är det att man motiveras till positiv attityd mot ekologiska livsmedel. 

 

Dessa exempel har tjänat som inspiration till vår studie som fokuserar på vilka källor som 

ligger bakom en individs attitydskapande angående ekologiska livsmedel. De studier som 

presenterats ovan pekar på att attityder stärker konsumtionsintentioner hos individer. Vi ser 

även forskning som undersöker relationen mellan kunskap, attityd och motivation. Vi kan dra 

en parallell mellan de presenterade studierna och vår uppsats genom att vi placerar i det 

tomrum vi anser uppstår när dessa inte se till vad för källor som ligger bakom 

attitydskapandet hos individer. Vi ämnar alltså att undersöka vad för källor hos de undersökta 

individerna som påverkar attityder snarare än vilka attityder som påverkar konsumtionen av 

ekologiska livsmedel och vidare vilka kunskapsformer som påverkar attityderna. Vår studie 

kan därmed ses som kompletterande till den forskning som redan gjorts inom området. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är strukturerad på det sätt att det teoretiska kapitlet tjänar syftet att ge läsaren en 

grundläggande förståelse för det teoretiska ramverk som har genomsyrat uppsatsen. Genom 

att ge läsaren en förståelse för hur teorin är strukturerad i sin helhet får läsaren även en 

övergripande förståelse för hur de teoretiska begreppen appliceras på materialet som har 
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uppkommit under insamlingsprocessen. Vi följer även denna genomgång av teorins 

huvudbegrepp med en motivering av hur teorin är applicerbar på denna studie och varför den 

är relevant för det som ämnas undersöka. 

 

Vidare följer kapitlet som handlar om studiens metodologiska upplägg. Detta kapitel ger 

läsaren kunskap om vilka metoder som har använts för att samla in det empiriska materialet. 

Detta kapitel ger även kunskap om vilka val i anknytning till metod som vi har gjort genom 

hela studiens gång. Då vi eftersträvar transparens i denna studie presenterar metodkapitlet 

även våra reflektioner om etiska åtaganden samt vilken validitet och reliabilitet som studien 

har. Efter det metodologiska kapitlet presenteras hur analysen har gjorts på det insamlade 

materialet.  

 

Analyskapitlet ger en förklaring till hur olika resonemang är gjorda med koppling till den 

valda teori, samt tar även upp de aspekter kopplade till uppsatsens forskningsfråga som 

respondenterna höjer under intevjusituationerna. Detta gör vi genom att ta ut belysande citat 

från de genomförda transkriberingarna vilket tjänar syftet att understryka de poänger som tas 

upp under analysen. Vi ger även här en genomgång av hur analysförfarandet i dess helhet har 

strukturerats. 

 

Under kapitlet slutsats presenteras de resultat som har uppkommit från analysen. Vi har valt 

att dela upp detta kapitel för att inledande ge läsaren en sammanfattning av vad det empiriska 

materialet som har analyserats säger oss. Sedan presenteras de slutsatser som vi har kommit 

fram till efter att ha analyserat materialet. Vi gör även här en återkoppling till 

forskningsfrågorna som har legat som grund till detta arbete. 

 

Avslutningsvis presenteras i diskussionsdelen de centrala delar ur empirin som inte var 

möjligt för denna studie att undersöka. Därefter presenteras möjliga förslag, med dessa delar 

som grund, till framtida forskning som kan komplettera denna uppsats. 
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2. Teori 
I följande kapitel kommer den teoretiska ansats för uppsatsen, samt en genomgång av teorins 

historiska utveckling, att presenteras. Vidare förs även en diskussion kring teorins relevans 

för uppsatsens analytiska moment och en motivering till varför följande teori är utvald för 

denna studie. Teorin presenteras i sin ursprungliga form.  

 

2.1 Theory of Reasoned Action (TRA) 

Theory of reasoned action  (härefter benämnt som TRA ) bygger på att som enligt Fishbein och 

Ajzen (1975) säger ett beteende är någonting som skapas med hjälp av individens egna attityd 

kombinerat med subjektiva normer som finns i samhället vilka i sin tur skapas av normative 

beliefs  och även den samling beliefs  som en person besitter. Fishbein och Ajzen (1975) 

nämner själva att det finns mängder med studier och litteratur som forskar om vad en attityd 

är och hur den formas men menar att det saknas en systematisk process att applicera på 

begreppet attityd för att komma ifrån inkonsekvent och motsägande kunskap. 1975 skrev de 

därför boken Belief, attitude, intention and behavior - an introduction to theory and research 

där de presenterade TRA . (Fishbein & Ajzen, 1975, Preface) Processen beskrivs med hjälp av 

följande modell: 

 

 

 
Figur 2 (Fishbein & Ajzen, 1975, 16) 
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Teorin har alltså som syfte att förklara hur en individ kommer fram till ett visst beteende. Ett 

beteende delas därför upp i kategorier där en individ dels har en egen belief  och attitude  men 

även lyssnar på vad för normativa inställningar som finns i samhället. Kombinationen av 

dessa två informationskällor bildar tillsammans en intention  där ett resultat förväntas av 

beteendet i fråga. Även intentions  är en viktig del i beslutsfattandet då en individ väger det 

förväntade resultatet gentemot handlingen och först efter att denna individ agerat och utfört 

handlingen kan denna person återkoppla och analysera huruvida beteendet resulterat i den 

önskade utkomsten. (Fishbein & Ajzen, 1975, 15-17) 

 

 

 

2.2 Huvudbegrepp 

Följande del kommer att beskriva de begrepp som tas upp i litteraturen som en del i skapandet 

av ett behavior . Då vi har sett problematik med att översätta vissa av de engelska begreppen 

till svenska, har vi valt att behålla samtliga begrepp på originalspråk. För att förtydliga detta 

har vi under arbetet med teorin försökt att översätta begreppen till svenska, men då vi fann att 

en viss innebörd gick förlorad vid översättning valde vi därför att när vi pratar om de 

teoretiska begreppen konsekvent använda oss av originalspråk. 

2.2.1 Belief 

Det första begreppet att titta på är belief . För att fastställa en individs belief  ställs därför ett 

objekt i anknytning till ett attribut där en enskild individ sedan tar ställning till om det 

påstådda sambandet mellan objekt och attribut är korrekt eller ej. Exempel relevanta för vår 

undersökning är därför följande: Ekologiska livsmedel är bättre för naturen (positivt beliefs ) 

eller ekologiska livsmedel är dyrare (negativt beliefs ). (Fishbein & Ajzen, 1975, 12) 

 
Whereas attitude refers to a person’s favourable or unfavourable evaluation of 

an object, beliefs represent the information he has about the object. (Fishbein & 

Ajzen, 1975, 12) 
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2.2.2 Attitude 

Andra steget handlar om attitudes  och hur dessa skapas. Enligt TRA  skapas attitudes  genom 

att hen associerar ett behavior  med ett visst resultat. Ett exempel kan vara, om en person läser 

om minskat sockerintag i en artikel där artikeln beskriver resultatet av konsumerande av 

mindre socker är att individen löper mindre risk för diabetes och att det även resulterar i 

viktnedgång (positiva beliefs ). I samma artikel läser även personen att minskat sockerintag 

leder till lägre energinivåer (negativa beliefs ). Den totala summan av en persons olika beliefs 

resulterar i en attitude  mot ett behavior  (Fishbein & Ajzen, 1975, 14) Därmed om personen 

som läser detta förknippar dessa faktorer som mestadels positivt kommer då individens 

attitude  angående detta beteende att förknippas till ett positivt behavior . Genom detta sätt lär 

en person sig att konstruera positiva attitudes  mot behaviors  som vi förknippar med 

egenskaper vi anser önskvärda samt även att skapa negativa attitudes  mot behaviors  som 

förknippas med negativa egenskaper.  (Ajzen, 2015, 127) 

 

2.2.3 Normative belief 

Fishbein och Ajzen (1975) beskriver även vad de kallar normative beliefs  som finns runt 

omkring oss. Författarna påpekar att dessa normative beliefs  kan beskrivas som normativa 

påtryckningar som   summeras i en subjective norm,  likt det sättet där personliga beliefs 

resulterar i en attitude  . Summan av en individs personliga beliefs  bildar en attityd som 

tillsammans med subjective norms  leder till en intention. (Fishbein & Ajzen, 1975, 16) 

 
A person’s subjective norm is his belief that important others think he should or 

should not perform a given behavior. (Fishbein & Ajzen, 1975, 401) 

 

2.2.4 Intention 

Det tredje steget i matrisen är behavioral intention . Författarna menar med detta att ens 

intention  är en egen form av belief  där personen i fråga ses som objekt och kommande 

handling som attribut. Intention  och efterföljande konsekvens är därmed formad och 

förutspådd efter ens egen attitude  till ett behavior.  (Fishbein & Ajzen, 1975, 12) 
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2.2.5 Evaluation 

När en individ fastställt en behavioral intention  sker ett faktiskt behavior . Vare sig beslutet att 

agera eller inte fattas ses det ändå som ett behavior . Det påpekas även att verbala reaktioner i 

diskussion bör uppfattas som behaviors . Behaviors  provas därmed mot samtliga ovanstående 

steg i matrisen för att på så vis bestämma korrelationen mellan belief , attitude  och/eller 

intention . Med detta menar Fishbein och Ajzen (1975) att varje individ utvärderar sitt 

beteende och jämför utgången samt resultatet av beteendet med alla föreliggande steg som har 

lett fram till detta behavior . Denna utvärdering kan i sin tur leda till förändrade beliefs, 

attitudes, intentions  samt även ett nytt behavior . (Fishbein & Ajzen, 1975, 15) 

 

2.2.6 Descriptive, inferential & informational belief 

För att förstå sig på hur individer skapar sig beliefs  om olika objekt är det nödvändigt med en 

förståelse för hur dessa skapas. Fishbein och Ajzen (1975) presenterar alltså tre processer som 

ligger bakom individers beliefs . Den första processen som behandlas är descriptive beliefs . 

Descriptive beliefs  innebär en process där en uppfattning om ett objekt formas genom direkt 

observation. (Fishbein & Ajzen, 1975, 131)Den andra processen benämns som informational 

beliefs  vilket innebär en process där information från en utomstående källa påverkar en 

individs beliefs  om ett objekt. (Fishbein & Ajzen, 1975, 133) Vidare presenteras den tredje 

processen som inferential belief , en sådan övertygelse skapas genom att individen drar en 

slutsats om exempelvis ett objekt utifrån en övertygelse om ett annat objekt. (Fishbein & 

Ajzen, 1975, 132) Exempel på detta skulle kunna vara om en person observerar att Johanna är 

längre än Mats, Mats påstår att han är längre än Klara. Johanna kan därmed dra slutsatsen att 

hon är längre än Klara trots att de aldrig har träffats förut.  

 

2.2.7 Salient belief 

Fishbein & Ajzen (1975) menar att en individ kan ha väldigt många beliefs  om ett objekt 

samtidigt. De hävdar däremot att endast ett begränsat antal av dessa ligger till grund för 
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individers attitydskapande. Anledningen till detta har att göra med människors förmåga att 

behandla information samt en individs koncentrationsförmåga. Dessa primära beliefs 

benämns som salient beliefs . Salient beliefs  är föränderliga, de kan både stärkas och försvagas 

och i och med det resultera i en ny attityd. (Fishbein & Ajzen, 1975, 218) 

 
Although a person may hold a large number of beliefs about any given object, 

it appears that only a relatively small number of beliefs serve as determinants 

of his attitude at any given moment. (Fishbein & Ajzen, 1975, 218) 

 

2.3 Sammanfattning 

Ovanstående information ämnar ge en grundläggande förståelse för TRA  och hur de olika 

processerna i teorin ser ut. Genom denna förståelse följer en motivation och förklaring på hur 

applicerandet av teorin kommer vara relevant för den studie som vi genomfört. På följande 

vis beskriver Fishbein och Ajzen (1975) att det är nödvändigt att vara flexibel i applicerandet 

av denna typ av teori då alla forskningssituationer ser olika ut. 
 

Consequently, we hope the book will be used differently by readers who are 

merely trying to gain an overview of the field and those who are trying to 

understand the field in depth. (Fishbein & Ajzen, 1975, Preface) 

 

Sammanfattningsvis har alltså TRA  som syfte att förklara hur attityder och intentioner kan 

hjälpa oss att förutspå beteenden. (Fishbein & Ajzen, 1975, 18) Författarna understryker 

vikten av hur beliefs  skapar attitudes  vilket i sin tur leder till intention  och behavior . Teorin 

ger även verktyg som hjälper oss att urskilja processer som förklarar hur dessa beliefs  skapas 

hos individer. (Fishbein & Ajzen, 1975, 131) 

 

Genomgående har den tidigare forskning som vi har hittat inom närliggande områden till vår 

egen studie använt sig av TRA  för att förklara individers attityder och beteende. Med de 

exempel på tidigare forskning som togs upp i tidigare kapitel anser vi att det i sig är argument 

för att TRA  är lämpad att använda i denna studie. Det är dock nödvändigt för oss att 

argumentera för varför endast en teori är vald. Detta var ett val som gjordes då TRA  ger en 

djup och ingående förklaringsmodell som på ett lämpligt sätt kan användas till syftet för 
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denna studie. Med tanke på detta såg vi det alltså som mera lämpligt att gå djupare in i TRA 

snarare än att komplettera med ytterligare teorier. Vi anser att detta har gett oss tydliga 

resultat samt även en komplett bild av hur vi har arbetat med denna teori. 
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3. Metod 
I följande kapitel kommer den metod för insamling av material som vi har valt att använda 

oss av att beskrivas. Detta kapitel har för avsikt att dels redogöra för hur vi har använt oss 

utav valda metod men även att presentera motivering till varför denna metod har varit 

passande för denna uppsats. Vi ämnar även klargöra de val som gjorts i anknytning till 

metodologin, avslutningsvis förs en diskussion om de etiska reflektioner som har varit viktiga 

för oss som forskare att ha i åtanke genom arbetets gång. 

 

3.1 Insamlingsmetod 

Det viktigaste som vi har identifierat i valet av metod är att ställa sig frågan “Vilken typ av 

metod ger oss det material vi är ute efter”. Det har därför varit av vikt att exempelvis 

identifiera om det finns ett intresse av att kunna generalisera vårt material mot en större 

målgrupp eller om vi snarare letar efter djupgående information om mindre grupper. (Nilsson. 

2014, 167) Då vi är intresserade av att utreda vilka typer av källor som påverkar individers 

attityder om ekologiska livsmedel anser vi att en kvalitativ studie är att föredra. Vi har därför 

valt intervju som insamlingsmetod då intervjumetoden ses som mest lämpad när vi vill 

urskilja mening människor ger till specifika fenomen. En annan anledning till att välja 

intervjumetoden, som vi har värderat högt, är att den ger möjlighet att registrera svar som kan 

ses som oväntade samt även ger möjlighet för oss som forskare att ställa många och samtidigt 

komplexa (Esaiasson et al. 2012, 236), och utifrån intervjusituationen föränderliga, frågor 

samt även vara flexibla då vi kan ställa uppföljningsfrågor. (Esaiasson et al. 2012, 252) Vi 

motiverar även valet av intervju som metod genom att hänvisa till det Larsåke Larsson (2010) 

argumenterar för om intervjuer. Han nämner att intervjuer är lämpade där forskaren vill 

studera upplevelser och uppfattningar hos personer som representerar något i samband med 

ett fenomen. Syftet med de intervjuer vi har genomfört är att genom dialog få kunskap om 
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respondenternas erfarenheter och genom detta nå en förståelse om de studerade frågorna. 

(Larsson. 2010, 56) 

 

Det kan vara svårt att på förhand bestämma ett fixerat antal intervjuer som ska genomföras, 

men vi har haft ambitionen att fortsätta med materialinsamling tills en tillförlitlig bild av 

fenomenet nåtts. (Esaiasson et al. 2012, 259) Målet med denna studie är inte att uppnå ett 

generaliserbart material på en hel population men för att kunna finna återkommande poänger 

hos flera individer har vi har ändå valt att intervjua åtminstone 8 personer ur vår målgrupp för 

att på så sätt få ett djup i materialet. Ahrne och Svensson hävdar däremot att ett urval på 

mindre än 10 personer när forskaren utför kvalitativa intervjuer kan äventyra 

representativiteten, men på grund av uppsatsens omfattning och tidsbristen har vi därför valt 

detta tidigare nämnda omfång med ambitionen att genomföra dessa intervjuer mer 

djupgående. (Svensson & Ahrne. 2015, 41) 

 

Valet av en kvalitativ metod gjordes främst med tanke på formuleringen av forskningsfrågan, 

men även vår ontologiska ståndpunkt har färgat detta val. Vi är intresserade av att veta vad 

det är som påverkar människors attityder när det kommer till ekologiska livsmedel och vilken 

kommunikationen det är som påverkar detta attitydskapande. Vi har därmed valt formen av en 

semistrukturerad intervju där subjekten själva får utveckla och resonera kring 

frågeställningen. (Svensson & Ahrne. 2015, 36) Hur den semistrukturerade intervjun praktiskt 

har utformats beskriver vi vidare i kapitlet “Genomförande”.  

 

Det går att se strukturen av intervjuer som ett samtal eller en konversation mellan två 

personer, skillnaden är dock att syftet med en intervju är att skapa kunskap som forskaren 

eller studenten på förhand inte besitter. Vidare kan intervjuer ses som en tidskrävande metod 

då det utöver själva intervjun i sig även ställs krav på väl genomförd planering, transkribering 

och analys. (Svensson & Ahrne. 2015, 35) Nackdelen med valet av intervju som metod är 

framförallt risken i att respondenten, trots ärliga avsikter, påverkas av intervjusituationen och 

därmed ger felaktig information. Vi vill även påpeka att forskningsfrågan är av sådan art att 

det finns någonting som är tydligt socialt föredraget och vi är medvetna om att en viss 

felmarginal därmed är svår att komma ifrån vilket möjligtvis kan innebära en viss 

inkonsekvens i svaren. Vidare är det även viktigt för oss att kritiskt reflektera över vår 
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påverkan som forskare, denna reflektion tar plats under kapitlet “Forskarrollen”. (Svensson & 

Ahrne. 2015, 54)  

 

3.2 Urval 

För att kunna nå fram till en beskrivning av vilket urval som är lämpligt för den studie som 

ska genomföras föreslås att vi som forskare bör ställa oss själva ett antal frågor. En av dessa 

frågor kretsar kring vilken population som studien söker uttala sig om. Det är värt att nämna 

att kvalitativ forskning traditionellt sett skyr sig för att tala om population. Det är däremot 

lämpligt att resonera kring population för att kunna urskilja vilka generaliserande slutsatser 

som kan dras av studien. (Esaiasson et al. 2012, 157) Esaiasson m.fl. (2012) beskriver 

hjälpmedel för att precisera undersökningens population genom att säga att forskaren bör 

ställa sig frågan “fall av vadå”, alltså precisera vilket generellt och återkommande fenomen 

som forskaren vill uttala sig om. (Esaiasson et al. 2012, 157)  

 

Ovanstående poänger i åtanke har lett oss till det urval som kommer presenteras nedan. Fallet 

vi avser att undersöka är det ökade ekologiska intresset vilket har resulterat i överlag positiva 

attityder mot ekologiska livsmedel. (Ekoweb, 2015) Detta har lett oss till att söka efter 

individer som har en uttalad positiv attityd för ekologiska livsmedel. Detta har gjorts med 

hänsyn till att vi har haft som målsättning med uppsatsen att ta reda på vilka källor som ligger 

bakom individers attitydskapande relation till ekologiska livsmedel. Genom att efterfråga en 

positiv attityd på förhand säkerhetsställer vi också att individerna de facto har en attityd att 

diskutera kring vilket tjänar syftet att få så intressant och även relevant diskussion som 

möjligt, vilket i sin tur kan svara på våra frågeställningar. Dessa individer utgör i vårt fall vår 

population. Vi har däremot inga generaliserande aspirationer utan ämnar intervjua fram tills 

vi har nått en tillförlitlig bild av det fall som undersöks. 

 

Den målgrupp vi ämnar undersöka är ekologiskt intresserade individer med pågående eller 

avslutad universitetsutbildning i Uppsalaregionen. Denna avgränsning är primärt gjord med 

tanke på att detta är en målgrupp inom vårt kontaktnät och sociala gruppering som vi har 

tillfrågat om intresse för ekologiska livsmedel. Detta anser vi minskar avståndet mellan oss 
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som forskare och de respondenter vi söker och det får ses som en styrka främst med tanke på 

att det är två individer som möts och risken för felaktiga svar minskar när båda parterna 

befinner sig på en jämbördig position. (Svensson & Ahrne, 2015, 44) Vidare i en 

marknadsundersökning från KRAV pekar resultaten på att en klart överrepresenterad grupp 

av de som köper KRAV-märkt är individer med högskoleutbildning. (KRAV, 2014) Med 

detta i åtanke anser vi att det är relevant för denna studie att välja högskolestudenter då dessa, 

som marknadsundersökningen påpekar, tillhör den skara som i framtiden kommer att 

representera den mest köpstarka grupperingen. 

 

3.3 Intervjuguide 

Intervjuerna har varit strukturerade på det sättet att inledande enklare frågor om personens 

nuvarande sysselsättning samt akademiska bakgrund har ställts. Detta har främst gjorts i 

syftet att skapa kontakt till respondenterna samt även att upprätta en god stämning mellan 

intervjuaren och respondenterna. (Esaiasson et al. 2012, 265) Vidare har intervjuerna varit 

upprättade runt fyra tematiska områden, vilka har varit vittomfattande frågor inom ämnet. Vi 

har även formulerat ett antal uppföljningsfrågor för att på ett flexibelt sätt ta upp aspekter som 

uppkommer under intervjun, men har ansett det viktigt att under själva intervjusituationen 

vara flexibel och fånga upp poänger som respondenterna tar upp som inte är täckta av de på 

förhand formulerade frågorna. (Esaiasson et al. 2012, 266) Dessa fyra övergripande teman 

kom vi fram till genom att använda de processer som leder till attitydskapande inom teorin 

TRA . Frågorna har därav formulerats dels med syfte att fastställa beliefs, attitudes  och 

subjective norms  samt även att få svar på vilka källor som leder fram till dessa attitudes . 

 

De fyra tematiska områdena är följande: 

 

Inställning till ekologiska livsmedel . Frågorna inom detta tema fastställer hur respondentens 

inställning och intresse ser ut utifrån den egna uppfattningen. Trots att vi redan i 

urvalsprocessen innan intervjuerna frågar om ett befintligt intresse existerar är vi intresserade 

av att ta reda på hur det intresset faktiskt ser ut. Dessa frågor ger oss en insikt till vilka beliefs 

som respondenterna besitter angående ekologiska livsmedel. 
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Källor till intresseskapande . De frågor som ställs under detta tema är strukturerade på det 

sättet att det ämnar ge en inblick i respondentens uppfattning av vart hen tar del av 

information och meddelanden rörande ekologiska livsmedel. Här har även övergripande 

frågor om hur informantens bakgrund kan vara kopplat till dennes attityd ställts samt mera 

precisa frågor angående vilka medier hen ser information i. 

 

Motsägelser . Syftet med detta tema har varit att låta respondenterna berätta om deras 

uppfattning om information som går emot vad de själva anser sig veta om ekologiska 

livsmedel samt vart de tar del av sådan information, om de överhuvudtaget ser sådan. Vidare 

har även frågor angående individens sätt att förhålla sig till motsägande information ställts. 

 

Subjektiva normer  tittar vi på främst med teorin (TRA) i åtanke. Då vi är intresserade av att 

veta vilka källor som påverkar individer till sitt attitydsskapande är det därför relevant att veta 

hur respondenten ser på eventuella subjektiva normer hen tycker sig se i sin omgivning.  

 

För samtliga frågor inom dessa fyra tematiska områden hänvisar vi till den fullständiga 

intervju-manualen, Bilaga 1.   

 

3.4 Genomförande 

Efter en genomgång av informanternas rättigheter samt hur materialet kommer hanteras har 

intervjuerna inletts med en kortare beskrivning av syftet med intervjun och även en snabb 

genomgång av hur intervjun är strukturerad. Här har respondenterna även uppmanats att 

reflektera fritt runt frågorna och beskriva deras egna uppfattningar och erfarenheter. Vid 

genomförandet av en intervju är det som tidigare nämnt många faktorer att ha i beaktning. 

Utöver att urval bestäms och motiveras noggrant är det också viktigt att exempelvis platsen 

för intervjun inte hämmar respondentens sätt att uttrycka sig öppet och ärligt. (Svensson & 

Ahrne, 2015, 42) Vi har därför valt, så långt det är möjligt, att genomföra våra intervjuer i 

bokade klassrum utan yttre störningsmoment såsom buller och liknande. Vi tänker oss att 

klassrum är passande då både respondent och den som intervjuar frekvent rör sig i denna 
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miljö och att båda parter därav kan känna sig bekväma. En av intervjuerna har genomförts i 

respondentens hem på grund av respondentens arbete som gjorde det omöjligt att genomföra 

under de tider då rum fanns tillgängliga för bokning. Detta trots att litteraturen menar att detta 

kan leda till att individen i fråga vill presentera sig själv annorlunda i hemmiljö än hen hade 

gjort i skolmiljö. (Svensson & Ahrne, 2015, 42)  

 

I litteraturen påpekas även att det finns en styrka i att intervjua främlingar då vid intervjuer 

med bekanta finns en risk för att missa detaljrikedom i materialet eftersom att forskaren kan 

ta saker för givet hos respondenter hen känner. Eftersom att vi studerar individer i vår närhet 

har vi därför valt att låta den av oss två forskare som inte känner respondenten genomföra 

intervjun. (Esaiasson et al. 2012, 259) Båda forskarna har varit närvarande vid samtliga 

intervjuer och för ytterligare säkerställa att ingenting missas att följas upp i svaren har därför 

den bisittande forskaren fått ställa kompletterande frågor i slutet av intervjun. Istället för att 

anteckna löpande under intervjuns gång har vi även valt att spela in samtalen med 

mobiltelefoner. Inspelningarna har sedan transkriberats snarast efter intervjuns genomförande 

vilket innebär att risken för att respondenterna känner sig felciterade minimeras. (Svensson & 

Ahrne, 2015, 62-63) 

 

3.5 Analys 

För att analysera materialet har vi valt att använda oss av kartläggningsmetoden. Kortfattat 

kan den beskrivas som en metod där forskaren utgår ifrån fenomenet och kartlägger alla de 

relevanta aspekter som går att urskilja i intervjuerna.  

 

Ett kategorischema har formats för att lättare få en överblick av det insamlade materialet. 

Detta schema har indelats i större teman. Följande teman har efter genomläsning av färdiga 

transkriberingar urskiljts: Bakgrund, Omgivning, Media och Subjektiva normer. Det här är de 

övergripande ämnesområden som våra respondenter har tagit upp och denna typ av 

kategorisering har täckt det material ur intervjuerna som vi ansåg var intressant att analysera. 

Denna generella kategorisering har följts upp med en ytterligare indelning som gjorts där 

faktorer som kan kopplas till individernas attitydskapande har lokaliserats och delats in under 
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de övergripande teman som tidigare nämnts. Dessa faktorer har underbyggts med citat ur 

intervjuerna som hänvisats efter person och plats i transkriberingen. (Esaiasson et al. 2012, 

273) 

 

Det empiriska materialet, som vi med hjälp av schemat har identifierat som intressanta 

poänger att ta upp, har sedan med hjälp av teoretiska begrepp både kategoriserats och tolkats. 

Analyskapitlet har strukturerats utefter respondenternas egna beskrivning av hur deras 

attityder angående ekologiska livsmedel har uppkommit. Inledande i kapitlet har analysen 

fokuserat på att urskilja vilka primära källor som ligger bakom de intervjuade individernas 

attitydskapande. I enlighet med TRA  kategoriseras dessa källor och hjälper oss att se vilka 

typer av beliefs  det är som våra respondenter omnämner som de viktigaste faktorerna till hur 

de ser på ekologiska livsmedel. Genom att konstatera de attitudes  som informanterna 

omnämner har vi i efterföljande delar i analyskapitlet tittat till de kausala samband som 

subjective norms  och den utvärderingsprocess som omnämns i TRA  för att se om dessa är en 

del av förändring eller förstärkning av individernas attityder mot ekologiska livsmedel. 

Avslutningsvis har modellen hjälpt oss att förklara hur de olika stegen leder in i varandra. (Se 

figur 2) 

 

Som tidigare nämnt används endast TRA  som teoretiskt ramverk under analys av materialet 

och vi är medvetna om att det hade varit möjligt att komplettera med ytterligare teori som 

närmare berör de kommunikativa aspekter som dyker upp i materialet. Vi anser däremot att 

den analytiska modell som TRA  erbjuder tydligt hjälpt oss att på ett konsekvent sätt fastställa 

dels kausala samband men även kommunikativa källor i våra respondenters berättelser och att 

den därmed fyller sin funktion. De kategoriserande aspekter av TRA  är de som tydligast har 

varit de verktyg som gett oss de kommunikativa kopplingar vi är ute efter. Dels har denna 

teori hjälpt oss att konkret se hur individer använder sig av de mediala källor som de 

omnämner, och hur pass mycket dessa har spelat in i deras attitydskapande. Men vi har även 

med hjälp av TRA  sett att kommunikation från respondenternas närhet är den tydligaste 

orsaken till dessa individers positiva attityder gentemot ekologiska livsmedel. 
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3.6 Reliabilitet och validitet 

Vi har med denna studie ambitionen att hålla hög reliabilitet (tillförlitlighet) samt validitet 

(giltighet). Genom god förståelse för vald insamlingsmetod samt noggrant planerande och 

genomförande säkrar vi därmed en god reliabilitet för denna studie. Validitet, å andra sidan, 

som handlar om att mäta det som forskaren avser att mäta, är däremot svårare med en 

kvalitativ studie. Som Lindgren (2014) beskriver är det med kvalitativa metoder inte menat att 

stabilitet och standardisering skall bestämma arbetets validitet, såsom det hade ställts krav på 

om vi valt en kvantitativ metod. För oss är det snarare viktigt att förförståelse samt att vår 

kulturella kompetens är god och det blir därmed viktigt för oss att tydligt och kritiskt 

reflektera kring vår roll som forskare för att säkerställa en god validitet. (Lindgren. 2014. s. 

82) 

 

Avslutningsvis kan vi alltså påstå att en av de viktigaste aspekterna för denna studies 

framgång blir att vi genomgående och konsekvent reflekterar över hur vi som forskare kan 

påverka vad som kommer fram i materialet. Genom att ställa oss kritiskt till dessa frågor kan 

vi nå den transparens som vi eftersträvar.  

 

3.7 Etiska reflektioner 

 

Varje intervju har inletts med att underrätta informanten om hens möjlighet att i efterhand dra 

tillbaka sin utsaga och hur hen går tillväga för att göra detta, samt även hur respondenterna 

går tillväga för att få tillgång till att läsa uppsatsen när den är färdigställd.  (Svensson & 

Ahrne. 2015, 62) Vidare har även respondenterna informerats om att informationen och 

dennes uppgifter kommer hanteras konfidentiellt och presenterandet av intervjun kommer att 

ske under annat namn. Vi har även frågat om respondenternas godkännande till att spela in 

intervjuerna. 

 

Eftersom att det i en intervjusituation finns tre aktörer att ta hänsyn till (forskaren, 

respondenten och läsaren) har vi, för att motverka känslan av att vi träder in i respondentens 
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privata liv för att sedan rapportera om det för omvärlden, informerat de intervjuade om att de 

kommer att framställas konfidentiellt under påhittat namn. (Svensson & Ahrne, 2015, 61) Vi 

påpekar möjligheten för respondenterna att återkalla deras svar om så önskas. För att 

bibehålla en öppen och god relation till respondenterna samt att dessa inte ska känna sig 

vilseledda har det varit av stor vikt för oss att presentera syftet med intervjun på förhand. 

Detta har vi sett som en balansgång då vi inte har velat leda informanterna för mycket så att 

svaren blir färgade av vad de tror att vi vill att de ska svara, men vi har samtidigt velat vara så 

transparenta som möjligt med vad syftet med denna undersökning är och varför informanterna 

är intressanta för oss. (Ekström & Larsson, 2010, 74) 

 

Vi har under intervjuerna aktivt valt att inte definiera begreppet ekologiska livsmedel  för 

respondenterna utan snarare tillåtit informanterna att själva behandla begreppet utifrån vad 

det betyder för dem själva. Detta har vi gjort då vi har funnit det intressant att låta 

respondenternas egna berättelse återspegla hur de uppfattar ekologiska livsmedel. Då 

undersökningen syftar till att undersöka attityder angående ekologiska livsmedel har en 

“korrekt” definition av begreppet inte ansetts nödvändig.  

 

Med tanke på valet att studera individer som vi på förhand är medvetna om besitter en positiv 

attityd och ett generellt intresse till ekologiska livsmedel finner vi det nödvändigt att ställa sig 

kritiskt till nämnda urval. Genom att undersöka redan “frälsta” individer är vi medvetna om 

att resultaten bara representerar en sida av detta fenomen. Alltså det som pekar på att positiva 

attityder är relativt cementerade attityder och till viss del kompletteras av intag från medier 

kan vara resultat som sett annorlunda ut om vi hade intervjuat informanter med en mer 

negativ inställning till ekologiska livsmedel. Vi vill däremot poängtera att detta val är gjort 

för att tillfredsställa så mycket diskussion som möjligt under insamlingen av empirin.  

3.7.1 Forskarrollen 

Utöver kraven på etiska reflektioner är det dessutom viktigt att forskaren agerar på rätt sätt i 

själva intervjusituationen. Även om intervjun kan beskrivas som ett samtal mellan två 

personer är det viktigt att fokus ligger på individen som studeras och att forskaren därför inte 

framhäver auktoritet, agerar moralisk rådgivare eller argumenterar med den studerade. 

(Svensson & Ahrne. 2015, 37)Vi har heller inte velat styra intervjun för mycket åt det håll 

31 



Uppsala universitet 
Institutionen för informatik och media 
Medie- och kommunikationsvetenskap 
C-uppsats 

som vi själva är intresserade av, men med det sagt krävs det att vi som forskare är vakna för 

att inte missa möjliga intressanta spår för respondenten att resonera vidare kring. (Svensson & 

Ahrne. 2015, 38)  

 

Med tanke på vårt ontologiska antagande om att verkligheten är beroende av våra subjektiva 

medvetanden förefaller valet av en kvalitativ undersökning naturligt, då vi anser att tolkning 

ger mening till verkligheten. (Esaiasson et al. 2012, 19) Detta har lett oss in i att välja 

kvalitativa samtalsintervjuer som insamlingsmetod. Vi är medvetna om att denna metod är 

väldigt beroende av forskarens förmåga att tolka och till skillnad från den mer positivistiskt 

teori-styrda forskningen förväntas här empirin styra teorin. (Svensson & Ahrne. 2015, 13) 

Ambitionen är därmed att vi förhåller oss utan förutfattade meningar men vi är medvetna om 

att teori till viss del kommer att styra oss i vår analys, vi landar därmed i ett mer abduktivt 

förhållningssätt där vi snarare växlar mellan teori och empiri. (Esaiasson et al. 2012, 276)  
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4. Analys 
 

Härmed presenteras den mer empiriskt inriktade delen av uppsatsen. Analysen är 

kategoriserad efter den modell som presenteras i teorikapitlet om hur TRA  kan användas för 

att förklara processen fram till ett beteende hos en individ. Vidare är analyskapitlet 

strukturerat utifrån det flöde som våra respondenter upplever att de har genomgått i formandet 

av sin attitude . För att ge kontext till det som under intervjuerna informanterna har tagit upp 

ges även i detta kapitel en kortare presentation av de respondenter som ställt upp på att 

intervjuas för denna studie. Denna presentation är enbart till för att ge läsaren en insikt i vad 

det är för individer som har intervjuats och lite om vad de har för bakgrund. Dock kommer 

denna presentation inte att gå in närmare på detalj om individerna för att bibehålla deras 

anonymitet. 

 

4.1 Presentation av informanter 

Erika: 29 år gammal. Bosatt i Uppsala men uppvuxen i Enköping. Utbildad personalvetare 
med erfarenhet från studier inom religions/beteende samt även hållbar utveckling. Hon jobbar 
för närvarande med HR inom landstinget. Erika nämner att hennes intresse för ekologiska 
livsmedel framförallt grundar sig i hennes erfarenheter från universitetet. 
 
Adam: 25 år gammal. Bosatt och uppvuxen i Uppsala. Studerar för närvarande Journalistik på 
masternivå i Uppsala. Delar intresset träning tillsammans med sin sambo. Menar att intresset 
för ekologiska livsmedel synliggjorts i samband med att han träffade sin nuvarande flickvän. 
 
Carola: 29 år gammal. Bosatt i Uppsala, uppvuxen i Enköping. Carola har lång erfarenhet 
från studier på universitetsnivå. Hon har framförallt studerat litteraturvetenskap men gör det 
klart att hon har studerat flertalet olika utbildningar, som franska, statskunskap, 
företagsekonomi och internationella samhällsstudier. Hon berättar att hon har vuxit upp på en 
gård där de hade olika djur, samt även att hennes far är lantmästare. Detta menar hon själv har 
påverkat hennes värderingar angående ekologiskt. 
 
Stefan: 32 år gammal. Född i Umeå men bosatt och uppvuxen i Uppsala. Studerar just nu 
lärarprogrammet med inriktning mot svenska och historia. Intresserats för ekologiska 
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livsmedel sedan 2008 då han av hälsoskäl började reflektera, mer än tidigare, över vad han 
stoppar i kroppen.  
 
Martina: 21 år gammal. Född i Uppsala men hon har växt upp i Nyköping, nyligen flyttat 
tillbaka till Uppsala för studiernas skulle. Hon studerar för närvarande 
språkteknologiprogrammet. Hon berättar att hon har arbetat på COOP forum under en period 
och att hon där lärde sig mycket angående ekologiska livsmedel. Vidare berättar hon även att 
hon har en mor som arbetar som dietist med ett starkt intresse för ekologisk mat. Dessa 
faktorer omnämner hon själv som saker som har påverkat hennes värderingar angående 
ekologiska livsmedel. 
 
Hugo: 27 år gammal. Född i Norrköping men numera bosatt i Uppsala. Studerar 
maskiningenjörsprogrammet på Uppsala universitet. Menar att intresset för ekologiska 
livsmedel successivt växt fram i samband med att han började sköta sin egen konsumtion i 
kombination med att han träffade sin flickvän. 
 
Evelina: 28 år gammal. Uppvuxen samt bosatt i Enköping. Pendlar till Uppsala universitet där 
hon studerar socionomprogrammet. Menar att intresset för ekologiska livsmedel främst 
uppdagats efter graviditeten. Hon omnämner även en bakgrund inom restaurangbranschen 
både hos henne själv men även hos hennes föräldrar som en bakomliggande faktor till hennes 
formande av attityd gentemot ekologiskt. 
 
Joel: 24 år gammal. Bosatt i Stockholm, uppvuxen i Uppsala. Studerar till civilingenjör på 
Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Arbetar extra som gymnastiklärare. Hävdar att 
intresset för ekologiska livsmedel funnits hos honom så länge han kan minnas, och att en 
otroligt övertygad mor är en av de största faktorerna till detta.  
 

4.2 Familj och umgänge som källa 

En av de källor som mest frekvent kom upp under intervjuerna har kretsat runt familj och 

individer i respondenternas närhet. Många menar på att individer i deras närhet som har starka 

åsikter runt ekologiska livsmedel har legat till grund för skapandet av deras attityder gentemot 

ekologiska livsmedel. Vi har lyft fram några av dessa citat ur intervjuerna som pekar på just 

dessa tendenser. 

 
... Och det är liksom bara det som jag växt upp med... För jag menar ja om hon 

alltid köper ekologiskt och ofta pratar om hur bra det är och så vidare vid, 
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matbordet och så. Då blir det liksom inbyggt i min hjärna, då tänker jag liksom 

det är det som är bra... - Martina 

 

Martina tar, på frågan angående hur länge hon har haft positiva attitudes  angående ekologiska 

livsmedel, upp att det har varit en stor del av hennes uppväxt. Hon nämner här sin mamma 

som den primära källan till varför hon själv har ett intresse och i förlängningen positiva 

attitudes  till ekologiska livsmedel. 

 
Ja så länge jag kan minnas, kommer nog från mina föräldrar som alltid varit 

ganska positiva till det. - Joel 

 

Även Joel påpekar att det förmodligen är föräldrarna som påverkat honom till den attitude 

han har besuttit så länge han kan minnas. Han fortsätter sedan resonera kring hur han tycker 

att hans föräldrar har uttryckt sig i deras påverkan av Joels attitude. 

 
När mamma säger: “jag handlar bara ekologiskt” och när hon… Är det 

extrapris på ekologisk kyckling då köper hon 5 och stoppar i frysen. - Joel 

 

Det Joel menar med detta är alltså att han genom observation av sin mammas behavior 

således själv drar slutsatser kring sina beliefs  kring ekologiska livsmedel. 

  
Ja hon hade väl det mer, från början, nu har jag kanske det mer. Eller hon har 

varit ganska noga med, eller är noga med, att i alla fall vissa varor bör köpas 

ekologiskt. Och hon är väl ganska intresserad av en sund livsstil. Gott liv eller 

vad man vill kalla det… Så visst har hon, hon är väl kanske den som har 

inspirerat mig mest, skulle jag tippa på.  - Adam 

 

Adam hänvisar här till hur hans flickvän var en del i hans skapande av attitudes  angående 

ekologiska livsmedel och att han utifrån det har format sina egna uppfattningar som till ett 

visst mått har “gått om” sin flickväns intresse. Här är ett bra exempel på hur utomstående 

källor ligger bakom en individs beliefs  och vidare attitudes  men vi kan även tolka detta som 

att efter en form av utvärderande av sitt beteende har Adam kommit till slutsatsen som lett till 

att hans intresse blivit större än hans flickväns. 
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Ovanstående citat pekar konsekvent på att vilken bakgrund och omgivning respondenter har 

redan från ett tidigt stadie setts som den primära källan till en individs beliefs  och attitudes. 

Här läggs alltså grunden till hur våra respondenter uppfattar och ställer sig i frågan om 

ekologiska livsmedel. 

4.3 Processer för individers formande av beliefs 

 

4.3.1 Descriptive beliefs 

Det empiriska materialet pekar på tendenser som lyfts fram under flertalet av intervjuerna, där 

respondenterna pekar på en korrelation mellan hur det såg ut under deras barndom och hur 

deras attityder har formats efter detta. Som citatet nedan beskriver var det aldrig någon uttalad 

ekologisk formulering i barndomshemmet som formade respondentens attityd. Men att 

uppväxten har påverkat blir ändå tydligt genom att de höjer olika aspekter som har varit 

viktiga för deras familj. Dessa aspekter har för respondenterna en koppling till deras attityder 

gentemot ekologiska livsmedel trots att ekologiskt i sig inte varit ett centralt begrepp under 

uppväxten. Detta går att koppla till Fishbein & Ajzens (1975) TRA  där processen descriptive 

belief  kan användas för att beskriva hur respondenternas nuvarande beliefs  kan vara delvis 

formade av att själva ha observerat sina föräldrar, eller andra individer i deras närhet under 

uppväxten (Fishbein & Ajzen, 1975, 135-141). Vare sig det handlar om närhet till naturen 

eller ett intresse för livsmedel med hög kvalitet så menar ändå respondenterna att det, trots att 

begreppet ekologiskt aldrig var uttalat under uppväxten, förmodligen har påverkat dem till de 

beliefs  de besitter idag. 

 
... Jag kan inte komma ihåg att vi nångång har pratat om det när jag var liten 

och jag tror inte liksom att det spelade så stor roll. Däremot hade vi väldigt lite 

pengar när jag var liten så det var väldigt mycket man skulle odla i 

grönsakslandet själv, köpte kött från en bonde i närheten så jag tror vi fick det 

på köpet men det var inte ett statement liksom, för jag har inget minne av att vi 

pratat om ekologisk mat förrän jag blev äldre. - Stefan 

 

Under intervjuerna har begreppet hållbar utveckling tagits upp ett flertal gånger. Vid 

tillfrågandet om respondenterna uppfattar att ekologiska livsmedel någonsin tagits upp under 
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deras skolgång har flertalet informanter tagit upp just att hållbar utveckling varit en del i deras 

studier och har med detta dragit en koppling till ekologiska livsmedel. Vi kan se tendenser till 

att ekologiska livsmedel i många fall kopplas till större frågor om klimatpåverkan och även 

hälsofrågor. Detta blir intressant just i den kopplingen som de tillfrågade har gjort till deras 

studier. 

 
Det är blandat, eller alltså, en är inte helt opåverkad av vad medier säger, 

liksom grisuppfödning eller besprutning osv osv.. Men sen, jag har läst en del 

hållbar utveckling just ifrån plugget typ, så man har väl fått lite tankegångar 

därifrån. Och sen så… Ja.. Det blir liksom någon blandning där, kan jag tänka 

mig. - Hugo 

 

Alltså även om begreppet ekologiska livsmedel i sig inte har varit en central aspekt av 

skolgången går det att tolka respondenternas koppling mellan hållbar utveckling i studierna 

och deras beliefs  gentemot ekologiska livsmedel. 

 

4.3.2 Informational beliefs 

 

Utifrån den kategoriserande aspekten av TRA går det att se informational beliefs  som en utav 

de vanligast förekommande processerna för individers attitydskapande i relation till den 

genomförda studien. Vi kan se flertalet omnämnanden av auktoritära källor hos informanterna 

under den empiriska insamlingsprocessen. Exempel på dessa källor är individer i 

respondenternas närhet som informanterna själva identifierar som “experter” inom detta 

område vilket leder till att respondenterna har högre tillit till den information som förmedlas 

från dessa “experter” och är mer villiga att ta åt sig av det dessa säger. 

 
Alltså ja, jag tror att jag ser dom som väldigt pålästa i och med att min pappa 

har jobbat hela sitt liv inom lantbruket och brorsan är kock och kan mycket om 

livsmedel. Så ja, jag tror att jag litar på deras expertis, framförallt. - Carola 

 

Carola har tidigare i intervjun förklarat att familj och närhet framförallt är den 

informationskällan som inspirerar henne främst i anknytning till ekologiska livsmedel och 

utvecklar här vad som gör att hon lyssnar till dessa källor. Vi kan alltså tolka detta som att 
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hon ser dessa källor som mer auktoritära i frågan om ekologiska livsmedel. Vidare har vi även 

sett att respondenterna söker efter liknande auktoritet när de eftersöker information på diverse 

medier.  

 
Ja det är ju liksom “debatten” och framförallt om vi tänker den lokala median 

så är det ju här i Uppsala så är det ju vissa enskilda SLU-professorer som 

hävdar att ekologiskt är bullshit. Så liksom den debatten, eftersom SLU är ju 

också inom akademien såklart, det är ju också ett universitet så det blir 

liksom… När det är inom akademin så känner jag att det blir svårt och sålla. att 

avgöra helt enkelt - Erika 

 
Markus: Om du tror på det eller inte? 

 

Ja vilket jag ska tro på, jag tar in båda perspektiven, för jag har ju förtroende 

för den här professorn på SLU också eftersom att hen är professor och har den 

titeln. Så det är liksom sådana aspekter som får mig att tvivla mer än någon 

som skriver på liksom, flashback... - Erika 

 

I formandet av övertygelser är en av processerna i TRA  informational belief  där utomstående 

källor som formar individens belief  om ett objekt eftersökes.  I det här fallet ses därmed källan 

som Erika pratar om, det vill säga den fiktiva SLU-professorn som uttalar sig i ett medium, 

som en faktor till påverkan av belief.  Hon beskriver att det görs skillnad på vilka källor hon 

lyssnar till beroende på vilken typ av expertis och auktoritet som uppfattas. Hon nämner även 

en skillnad på vilka medier hon lyssnar på och benämner somliga som mer pålitliga än andra. 

Hugo utvecklar detta resonemang. 

 
… Det är ganska specifikt vilken tidning det är som säger det. Vissa har ju 

högre trovärdighet än andra, känner jag. Så om jag ser någon såhär 

välproducerad artikel i något magasin, typ kanske någon forskningstidskrift 

eller så då tar man, eller jag tar till mig det ganska snabbt. Medans skulle 

Aftonbladet kanske säga någonting så skulle jag kanske vilja kolla upp det 

själv innan jag liksom tar in vad dom säger  

- Hugo 
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Dessa exempel belyser att det är flera olika faktorer som påverkar vilken typ av källa som 

resulterar i en informational belief  alltså att medier som Aftonbladet och Flashback inte ses 

som pålitliga, vad detta beror på är dock inte tydligt i respondenternas svar. Vad som däremot 

är tydligt är att respondenterna uttrycker sig som källkritiska gentemot de medier de tar del av 

och detta blir en central del i bildandet av en belief  om ekologiska livsmedel. 

 

Det empiriska materialet pekar på en intressant aspekt där de tillfrågade hävdar att ekologiskt 

profilerade organisationer generellt sett är dåliga på att föra ut sitt budskap. Med detta menas 

att många av respondenterna hävdar att det är svårt att hålla reda på alla de ekologiska 

märkningar som finns och vad de faktiskt innebär. 

 
Nej, man måste veta sina märkningar så är det. Jag tror ganska mycket på 

KRAV. Ingen märkning är ju 100% och jag tycker verkligen att man ska läsa 

på om dom olika märkningarna för att... alltså bara för att en vara är ekologiskt, 

om det inte är typ en ren vara utan nånting som är processad på ett eller annat 

sätt så ska man kanske ändå... dom här märkningarna är ju bara ursprung, den 

är odlad ekologiskt, typ bomull är odlad ekologiskt men det betyder ju inte att 

själva slutvaran är det giftfri utan det är bara odlingen. - Evelina 

 

På följdfrågan om det borde ställas högre krav på kommunikationen från organisationerna 

utvecklar Evelina på hennes resonemang: 
 

Jag tror dom försöker kommunicera men jag tycker dom borde få mer plats i 

kommunikationscentrum. - Evelina 

 

Markus: Dom får inte tillräckligt? 

 

Nej verkligen inte, jag tycker att det finns många stora aktörer inom media som 

borde ta lite större ansvar. - Evelina 

 

Markus: Ser du direkt kommunikation från organisationerna, KRAV och...? 

 

Ja inte KRAV specifikt, men jag följer ju många grupper och så här... Ja men 

så här Instagram konton och sånt där det står, jag följer ju vissa företag, 

samtidigt som jag försöker att inte följa företag för det blir också en skev... 

dom promotar ju bara det dom tycker är viktigt. Så då tycker jag det är bättre 
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att försöka få en helhetsbild av alltihopa liksom... Men märkningarna måste 

vara tydligare absolut. Dom ska vara tydligare och företagen ska få mer plats. - 

Evelina 

 

De tillfrågade individerna höjer alltså snarare sociala medier än organisationerna själva som 

det främsta exemplet till vart de tar del av kommunikation rörande ekologiska livsmedel. 

Vidare är det också många som påstår att även traditionella medier är en stor faktor som 

spelar in i detta men vi har främst sett just tendenserna till att sociala medier är en viktig källa 

för de respondenter som undersökts. Erika berätta om hur hon ser kommunikation angående 

ekologiska livsmedel på sociala medier. 

 
Ja, det är väl både TV, men främst tänker jag nog ändå sociala medier. Profiler 

som jag följer som också gör reklam, så det är reklam allting då, sen också 

såhär, vad heter det då, jag prenumererar på typ fair-trade nyhetsbrev  

- Erika 

 

Dessa källor går att kategorisera som informational beliefs  där de används som utomstående 

källor vilka vi tolkar som påverkande faktorer till dessa individers beliefs  mot ekologiska 

livsmedel. 

4.3.3 Inferential beliefs 

 

Det har återkommande framstått som problematiskt för informanterna att återge specifikt vad 

de tar del av för information. De har snarare kunnat beskriva en generell uppfattning om vart 

de ser kommunikation om ekologiska livsmedel. En intressant aspekt som har återkommande 

höjts under intervjuernas gång har handlat om vad för typ av kommunikation respondenterna 

ser i anknytning till ekologiska livsmedel. Vissa informanter har sett kommunikation som 

framförallt har angripit negativa aspekter med konventionella livsmedel, de har med detta 

som utgång dragit slutsatsen att ekologiska livsmedel alltså har en positiv effekt och därav 

skapar sig positiva beliefs  mot dessa livsmedel.  

 
Jag är ganska dålig på att läsa nyheter, så det har blivit oftast i skolan och så 

när vi har tagit upp liksom artiklar på så sätt... Oftast så är det ju alltså 

motsatsen dom tar upp, det dåliga med icke ekologiska varor som, med det här 
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danska och så vet jag att det är grejer med köttfärs och hästkött och allt möjligt 

... Och då blir det ju liksom så här att man får... Dom ifrågasätter ju liksom i 

artikeln, vad kan man göra för att motverka det här, vad finns det för bättre och 

så. Ja men det finns ju alltid ekologiskt och så... - Martina 

 

Resonemang, likt Martinas ovanstående, är återkommande i flertalet intervjuer. Vi ser dessa 

resonemang som en del i dessa individers attitydsskapande och går att koppla till TRA  och 

processen inferential belief  där informanterna själva drar slutsatsen att ekologiska livsmedel 

har positiva effekter med hjälp av den informationen som pekar på att vissa konventionella 

livsmedel har effekter som är mindre åtråvärda.  

 

4.4 Beliefs & normative beliefs 

Efter att ha beskrivit vilka källor som ligger bakom respondenternas formande av beliefs 

angående ekologiska livsmedel samt hur processerna till som leder individerna till olika 

beliefs  är det relevant med en presentation av vilka beliefs  som har hittats i det empiriska 

materialet. Citaten nedan erbjuder genomgång av dessa och är nödvändigt då formandet av 

beliefs  är det första steget i TRA  som leder in i framställandet av attityder om ett objekt 

(ekologiska livsmedel). 

 
… Den har väl minskat, jag har inte råd att upprätthålla mina föräldrars livsstil 

liksom… - Joel 

 

… Sen handlar det ju också självklart om pengar. Under.. När jag var student 

så har man ju lite pengar å ena sidan, men sen så var jag arbetslös ett tag och då 

liksom var det inte tal om ekologiska varor alls och på något sätt så har det 

blivit mindre också nu… - Erika 

 

Många av respondenterna påpekar priset som en viktig aspekt att beaktas i formgivningen av 

en attityd. Att höga priser på ekologiska livsmedel tas upp så frekvent i det insamlade 

materialet kan förmodligen kopplas till det faktum att majoriteten av de tillfrågade är aktiva 

studenter och därmed inte den mest köpstarka målgruppen. Som tidigare genomgåtts kan 

objekt besitta dels positiva men även negativa attribut. Priset i det här avseendet ses därför 

som en negativ belief  som hämmar den sammanfattade attityden. 
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… Ja att det är viktigt för miljön helt enkelt, det känns bra och, eller 

framförallt skulle jag säga miljön, sen är väl en lite mindre aspekt att det 

känns fräschare, eller alltså nyttigare men mest miljömässigt…  

- Adam 

 

… Framförallt är det ju miljöpåverkan, men alltså jag menar hälsofrågor, 

slippa gifter i maten slippa konserveringsmedel i maten... Smak, jag tycker 

det är mycket godare med ekologisk mat… - Stefan 

 

… Det är väl framförallt påverkan på miljön… - Carola 

 

Här lyfts aspekter som hälsofrågor och miljöpåverkan upp. Att slippa gifter och andra 

tillsatsämnen i maten är en av de positiva attributen för ekologiska livsmedel som tenderar att 

dyka upp i det empiriska materialet. Vidare tar även respondenterna upp miljöaspekter som en 

viktig anledning till varför de konsumerar ekologiska livsmedel. Även här ser vi miljöhänsyn 

som ett positivt attribut för ekologiska livsmedel. 

 
… Att det är god kvalitet på produkten. Jag försöker att gynna mindre 

märken, lokalproducerat i den mån det går, men hellre ekologiskt än 

lokalproducerat, och... Jamen det viktigaste är väl att det smakar gott och 

har god kvalitet… - Evelina 

 

Som citatet belyser lyfts även kvalitet i samband med ekologiska livsmedel upp. Även om 

många påpekar att ekologiska livsmedel och hög kvalitet egentligen inte har något faktiskt 

samband så upplevs ändå smak och kvalitet som förknippat som positiva attribut gentemot 

objektet. 

 
… Ja. Finns det inte ekologiskt då köper jag det inte. Enda undantaget är 

Oboy för att det inte gick att förhandla hemma…  

- Evelina 

 

Att köpa ekologiska varor är inte alltid möjlig då vissa varor inte existerar som ekologiskt 

alternativ. Tillgänglighet är en aspekt som lyfts fram under intervjuerna. Det exempel som 

citatet ovan belyser hur O’boy inte inhandlas ekologiskt då denna vara inte finns som 
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ekologiskt alternativ. Detta kan ses som ett negativt attribut, men har inte märkbart påverkat 

respondentens attityd mot ekologiska livsmedel. 

 

Fishbein och Ajzen (1975) påpekar att en individs attitydskapande är begränsat och hänvisar 

till forskning som studerar koncentrationsförmåga och informationsbehandlande. Även om en 

individ kan ha många beliefs  om ett och samma objekt menar de att individers 

attitydskapande är limiterat till fem till nio beliefs.  Dessa attitydsformande beliefs  kallas av 

författarna för salient beliefs  och omnämns som de huvudsakliga faktorerna som leder till en 

attityd om ett objekt. (Fishbein & Ajzen, 1975, 218) Vi tycker oss se, i enlighet med vad 

Fishbein och Ajzen hävdar angående salient beliefs , att våra respondenter de facto tar upp ett 

begränsat antal beliefs  när de ombetts tala om vad som är viktigt för dem. Detta tyder på att 

det är just summan av detta begränsade antal beliefs  som leder fram till informanternas 

attitydskapande. 

 

4.5 Subjective norm & Attitude 

Efter en genomgång av vilka beliefs  våra respondenter upplever som viktiga samt hur dessa 

beliefs  formats är det passande att ge en beskrivning av hur informanternas uppfattning av 

deras egen attitude  i samband med de subjective norms  de tycker sig se i samhället ser ut. 

 
Ja, alltså... Positiv. Jag tycker det är jätteviktigt och jag tycker det är så kul 

att vi bor i ett land där det finns så mycket att välja på. - Martina 

 

Detta citat visar på respondentens positiva attityd gentemot ekologiska livsmedel. Svaret i sig 

är föga förvånande då det i urvalsprocessen frågades efter informanter med en uttalad positiv 

attityd och intresse för ekologiska livsmedel.  

 

Mer intressant är däremot att respondenterna pekar på att inställningen i samhället har 

förändrats över tid och att det resulterat i ökad medvetenhet och efterfrågan. Hugo hävdar 

exempelvis som svar på frågan om “Inställningen mot ekologiska livsmedel har förändrats i 

samhället” att det förmodligen är så. Detta kan därför förklara respondenternas återkommande 
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konstaterande av att ekologiska diskussioner sällan fördes under deras uppväxt utan är 

någonting som har växt fram till en diskurs under senare tid.  

 
… Det är nog bara att kolla på antal hyllmeter som fylls med ekologiska 

varor liksom. Det vore intressant att se någon såhär jämförande studie 1990 

jämfört med nu liksom - Hugo 

 

Hugo gör här en poäng av att attityden har förändrats och menar på att det görs tydligt genom 

att titta till det ökade utbudet. Carola utvecklar på det här resonemanget genom att 

understryka att hon har sett en förändring i, som hon själv uttrycker sig, “debatten” om 

ekologiskt och klimatet. 

 
Ja det tror jag om jag tittar på mig själv då så är det som sagt under senare 

år som jag har blivit medveten om det och det tror jag gäller för dom flesta 

för att… Jag kan liksom inte komma ihåg att det var en stor debatt eller 

diskussion om det när jag var liten… eller yngre men nu tycker jag att det 

är en ständigt pågående debatt som handlar om ekologiska livsmedel och 

det handlar om klimatpåverkan framförallt… så det tycker jag absolut har 

förändrats. - Carola 

 

Vidare påpekar några respondenter i anknytning till frågor om förändringen i samhället att de 

ser en trend som har uppkommit i anknytning till ekologiskt:  

 
Nej det är väl en... Alltså jag menar det är inte dåligt, men det är väl en 

trend. Hälsotrenden, mycket, eller dels det men sen är det klart att, ja det 

finns ju miljöaspekter med. Men att äta ekologiskt är förknippat med att 

vara hälsosam. Och, ja, det känns som den trenden har ökat sen typ senaste 

året, det här med kvarg och jag vet inte vad det är. Så det är väl en del tror 

jag. - Adam 

 

Den här typen av resonemang är återkommande i majoriteten av de intervjuer som har 

genomförts och de flesta menar även att deras egen attityd har förändrats de senaste åren.  

Detta kopplar vi därmed till Fishbein & Ajzen’s (1975) TRA där de hävdar att subjektiva 

normer parallellt med en individs attityd mot ett beteende tillsammans är de två övervägande 

faktorerna i skapandet av intention  som leder in i beteende. (Fishbein & Ajzen, 1975, 16)  
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… det är klart att man är ju inte helt friställd från det här med statusgrejen 

som man, ja, man känner ju lite när man köper en ekologisk gräddfil att 

“den här är ju lite finare än den där icke-ekologiska som står bredvid”, som 

säkert hart gjorts på samma mejeri och åkt i samma lastbil liksom. - Hugo 

 

Citatet ovan pekar på att respondenten förknippar ekologiska varor med en uppfattning av 

status. Hugo menar även att hans beliefs  gentemot nämnda gräddfil inte nödvändigtvis hade 

påverkat hans intention  men hävdar ändå att upplevd subjective norm  bekräftar hans 

kommande behavior  och att hans attitude  därmed förändras. 

 
… man blir sakta men säkert intvättad med att det ska vara rätt, men, 

kanske en blandning, delvis en norm också i och med att man, alltså man 

skapar ju en sån själv men även kanske genom min flickvän då.  

- Adam 

 

… Och att maten som man då köper, säg någon billig köttbit, o-ekologiskt 

känns det som att den är tillverkat på… dels för djuren ett dåligt sätt men 

också ett… ofräscht sätt.. alltså jag vet att det är lite hycklande för att det 

behöver inte betyda att ekologiskt kött är fräscht på något sätt men det är 

den känslan jag kan få. - Adam 

 

Adam belyser i citaten ovan att han uppfattar dels att man bygger upp en personlig känsla av 

vad ekologiskt innebär, men även att yttre påtryckningar och en uppfattning av en subjektiv 

norm påverkar hans attityd gentemot ekologiskt. 

 
Ja alltså i vissa kretsar tror jag att det är så. Ett tag på Cemus kände jag att 

jag inte ville ha med kött i matlådan. För att det liksom, normen där var 

väldigt liksom upplyst i klimatfrågan och engagerad osv. så det påverkade 

mig där och då. - Erika 

 

Erika beskriver här ett specifikt sammanhang där hon själv hävdar att hon uppfattade en 

normativ inställning hos hennes dåvarande kollegor och att den atmosfären påverkade hennes 

behavior.  Även om det Erika säger inte är direkt kopplat till ekologiska livsmedel tydliggör 
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det trots allt tendenserna som upptäckts under analys av empirin där de tillfrågade pekar på 

faktorer som vi tolkar som att subjective norms  trots allt påverkar behavior.  

 

Vi tolkar i och med det våra respondenter säger om deras förändring av attityd i enlighet med 

samhällets normativa förändring, samt den uppfattning om hur ekologiska livsmedel är 

förknippade med en viss “status”, som ett orsakssamband vilket leder till dom överlag 

positiva attityder som respondenterna har lyft fram i samband med ekologiska livsmedel. 

 

4.6 Utvärdering av beteende kan leda till förändrad attityd 

Då studien syftar till att undersöka vad som leder till individers attityder när det kommer till 

ekologiska livsmedel har de stegen i TRA som behandlar beliefs  och attityder varit de 

viktigaste delarna för att analysera materialet. Vidare understryker även Fishbein och Ajzen 

(1975) hur utvärdering av beteende antingen kan leda till nya attityder gentemot objektet eller 

oförändrad attityd om resultatet speglar den förväntade utkomsten av beteendet. (Fishbein & 

Ajzen, 1975, 15) Därav ämnar vi ta upp ur empirin vad vi tolkar som en utvärderingsprocess 

hos respondenterna. 

 

Nedan följer ett citat ur intervjun med Adam som belyser hur han känner när han konsumerar 

ekologiska livsmedel: 

 
Jag tänker på vad det kan vara förutom liksom att man är mån om miljön, 

men…. alltså det är väl dels miljön men sen är det också någon slags, vad 

ska man säga, personlig boost.. tror jag ändå lite där. Att man känner sig 

duktig tror jag - Adam 

 

Adams resonemang är förekommande i många av de genomförda intervjuerna då 

respondenterna, såsom teorin förklarar, lämnar feedback  till sina beliefs . Adam bekräftar 

alltså sitt beteende i relation till intentionen vilket i sin tur leder till att tron på hans beliefs 

stärks. Hade Adam fått ett annat resultat av sitt beteende, eller utsatts för ny information som 

får honom att tvivla på dessa beliefs  hade det i sin tur lett till en ny formulering av hans 

attityd som i sin tur möjligen hade resulterat i andra intentioner. (Fishbein & Ajzen, 1975, 15) 
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Ett citat ur empirin som utvecklar på detta resonemang är taget från intervjun med Stefan. Det 

går att se hur priset och ekonomiska förutsättningar i en respondents liv kan tas i beaktning i 

utvärderingsprocessen och leda till en förändring i attityd och efterföljande intention. 

 
Vi var ju inne lite grann på det här med kött är viktigt för mig egentligen, 

men jag kan inte köpa köttfärs för 80kr... Det går inte, så just nu är det inte 

viktigt för mig för jag kan inte göra någonting åt det. Nu försöker jag typ 

köpa kycklingfärs istället som kanske är ekologiskt för att kompensera. - 

Stefan 

 

Jesper: Det blir en prioriteringsfråga? 

 

Ja absolut, men mejeriprodukter är fortfarande viktigt för mig, ägg och 

mjölk. Det köper jag fortfarande ekologiskt. - Stefan 

 

Kopplat till TRA går det att se att de nya ekonomiska förutsättningarna, som Stefan beskriver 

hindrar honom i hans handlande, som ny information vilket genom en utvärderingsprocess 

leder till nya attityder gentemot ekologiska livsmedel och i sin tur till ett annat agerande. 

(Fishbein & Ajzen, 1975, 18) För att förtydliga detta resonemang så är Stefan fortfarande 

formad av sina överhängande positivt betingade beliefs  angående ekologiska livsmedel. 

Stefans negativa belief  som handlar om prissättningen på dessa varor har inte förändrat det 

övergripande beteendet att konsumera ekologiska livsmedel men det har resulterat i en 

prioritering av vilka varor som köps. 

 

Flertalet respondenter höjer poängen att de skulle vilja konsumera mer ekologiskt än de har 

möjlighet till för tillfället. Ekonomiska restriktioner omnämns som den primära anledningen 

hos flertalet respondenter till varför inte mer ekologiskt kan inhandlas. Om vi även här 

kopplar in TRA kan vi då se hur den negativt betingade ekonomiska aspekten påverkar 

attityden då respondenterna fortfarande ser det som övervägande positivt men dyrt. Detta 

leder till en intention  där respondenterna prioriterar vissa varor  

 
... Det är nog för att det är basvarorna, som, ja, jag använder mest liksom 

och som jag känner att jag kan lägga ner några kronor extra på, för att det är 

ekologiskt. - Carola 
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Carola menar här att hon på grund av sina ekonomiska förutsättningar väljer vissa varor som 

hon prioriterar i valet mellan ekologiska och konventionella varor. Samtliga respondenter har, 

trots olika konsumtionsmönster, påpekat att de skulle vilja handla mer i relation till sin attityd 

än vad de gör idag vilket kan tolkas som att deras ekonomi påverkar deras intention.  

 

Attitudes  är, som tidigare beskrivet, vid stadiet av feedback  redan fastställt. Vi kan se detta i 

våra respondenters svar då det tyder på att feedbacken  absolut kan påverka men sällan så pass 

drastiskt att en attitude  förändras från positiv till negativ utan snarare fungerar som 

kompletterande eller bekräftande information.  
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5. Slutsats 
I följande avsnitt presenteras de slutsatser som vi genom analys av empirin har kommit fram 

till. Kapitlet inleds med en kortare sammanfattning av hur respondenterna själva återberättar 

skapandet av sin attityd. Vidare följs denna sammanfattning upp av tydligt kategoriserade 

slutsatser som vi med hjälp av teorin och dess tolkningsram har kommit fram till. 

 

5.1 Sammanfattning 

Respondenterna lyfter framförallt uppväxten och familjen som en av de primära källorna till 

deras positiva attityd. Detta trots att de flesta av informanterna hävdar att någon uttalad 

ekologisk ståndpunkt inte existerade under deras uppväxt. De tillfrågade individerna menar 

att observation av föräldrar och annan familj har format deras attityd. Respondenterna lyfter 

även eventuella partners och skolgång som viktiga källor som inspirerar till positiv attitude . 

 

Många av respondenterna lyfter miljöpåverkan som det främsta orsakssambandet till tidigare 

nämnda attityd och när de tillfrågades tänka tillbaka på studierna hävdar flertalet 

respondenter, trots att det inte heller under skolgången var centralt, att begreppet hållbar 

utveckling tagits upp i studierna och att respondenterna dragit en koppling mellan just hållbar 

utveckling och ekologiska livsmedel.  

 

Respondenterna uttrycker även att de i sin källkritiska process lyssnar på auktoritet. De gör 

däremot ingen märkbar skillnad på faktiska “experter” inom området, såsom forskare och 

liknande, eller människor i deras närhet med mer engagerat intresse för frågan. Vidare 

beskriver respondenternas svar en kommunikativ förvirring bland alla märkningar 

respondenterna ser på livsmedelsprodukter och många menar att det svårt att hålla isär och 

göra skillnad på dessa. Om detta beror på en faktiskt avsaknad av kommunikation från dessa 

aktörer eller om respondenterna helt enkelt inte ser den förblir oklart, vad materialet däremot 

pekar på är att vissa av våra respondenter anser att de inte får tillräcklig plats i de medier som 

de använder sig av.  
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Vi har i respondenternas svar sett att sociala medier är populära plattformar att samla in sin 

information ifrån och dessa sociala medier omnämns oftare än de traditionella medierna. 

Oberoende av vilket medium som har använts för respondenternas informationsinsamlande 

har det återkommande benämnts som svårt att erinra exakt vart information har setts. 

Informanterna har å andra sidan lättare kunnat beskriva innehållet av det de sett. De nämner 

exempelvis kommunikation som belyser negativa aspekter med konventionella livsmedel och 

drar slutsatser som leder dem in i deras beliefs  om ekologiska livsmedel utifrån det. De beliefs 

som har tagits upp under intervjuerna berör både positiva och negativa sådana. Negativa 

beliefs  såsom hög prissättning och märkbart sämre utbud har påverkat våra respondenter 

direkt i deras faktiska behavior  då de påpekar att de handlar ekologiskt när det finns 

tillgängligt och när deras ekonomi tillåter. De positiva attribut till ekologiska livsmedel som 

materialet nämner berör miljöpåverkan, kvalitet och hälsofrågor. Respondenterna menar att 

det medför en positiv känsla när de inhandlar någonting som upplevs som nyttigare, högre 

kvalitativt och som har en positiv påverkan på miljön. Denna attityd tycker sig 

respondenterna se även i samhället då det ett flertal gånger påpekas att intresset för 

ekologiska livsmedel upplevs som tydligare idag än i relation till respondenternas uppväxt 

som de ombads relatera till. Denna positiva attityd som respondenterna beskriver i samhället 

påpekas även påverka våra respondenter direkt då de tar upp exempel på situationer då de på 

grund av omgivningen har ändrat sitt behavior . 

 

Då utvärderingsprocessen är en viktig del i individens formande av beliefs  har vi sett att de 

tydligaste faktorerna som pekar på respondenternas utvärderingsprocess angående deras 

behavior  kopplat till ekologiska livsmedel har främst handlat om deras ekonomiska 

förutsättningar. I empirin pekas det på hur informanterna har efter ekologiskt konsumerande 

utvärderat handlingen utifrån deras ekonomiska förutsättningar och följaktligen antingen 

förändrat eller bibehållit samma beteende. 

 

5.2 Slutsats 1: Bakgrund och omgivning som primärkälla 
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Att bakgrund och omgivning har stor påverkan på attityder hos respondenterna är ett tydligt 

resultat av denna studie. Vi ser omnämnanden om hur familjemedlemmar, nära vänner och 

respektive agerar som vissa av respondenternas primära källa när det kommer till hur de får 

tag i information om ekologiska livsmedel. Även förhållanden kring respondenternas uppväxt 

är en faktor som har höjts i flertalet intervjuer. Vi kan se att förhållanden som uppfödande av 

egna djur, odlande av egna grönsaker och ett allmänt miljötänk i familjen alla är faktorer som 

respondenterna kopplar till deras överlag positiva attityd till ekologiska livsmedel. Det har 

under flertalet gånger i denna uppsats nämnts att trots att begreppet ekologiskt kanske inte har 

varit den mest centrala delen i respondenternas uppväxt har ändå dessa värderingar legat som 

grund för deras attityder  om ekologiska livsmedel. 

 

Dessa resonemang leder oss till slutsatsen att respondenternas egna upplevda primärkällor till 

deras attityder till största del är den bakgrund individerna har, alltså sådana förhållanden som 

respondenterna själva förknippar med värderingar som hör samman med egenskaper de 

värdesätter hos ekologiska livsmedel. Men även vilka i omgivningen vars åsikter och 

auktoritet som informanterna värdesätter och vilka påverkar dom på ett sätt som leder till 

deras positiva attityder gentemot ekologiska livsmedel. Med detta sagt kan vi även dra 

slutsatsen att våra respondenter till stor del använder sig av den information som de tar del av 

i olika medier för att både bekräfta sina attitudes  för ekologiska livsmedel genom att ta del av 

information som stämmer överens med deras uppfattning men även förändra de beliefs  de 

besitter genom att ta del av ny information om området. 

 

Det empiriska materialet pekar på att våra respondenter har svårt att minnas vart och när de 

ser kommunikation rörande ekologiska livsmedel. Respondenterna menar att det är lättare för 

dom att erinra sig om vad denna kommunikation säger. När vi med hjälp av TRA tittade på 

vilka beliefs  det är som berörs i den allmänna debatten visade det sig att negativa aspekter om 

konventionella livsmedel påverkade individerna att, genom processen förklarad som 

inferential beliefs,  komma till slutsatsen att ekologiska livsmedel är positivt betingade.  

 

Att våra respondenter övergripande hade problem med att specificera exakt vart de ser 

informationen finner vi som intressant då en majoritet av de tillfrågade trots allt upplevde ett 

ökat intresse för just ekologiska livsmedel och att debatten förs oftare idag än vad de 
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upplevde under deras uppväxt. Detta å andra sidan kan också vara anledningen till 

problematiken för informanternas placerande av vart informationen ses. Med detta menar vi 

alltså att den ökade exponeringen för frågan gör det svårt för våra respondenter särskilja 

vilken kommunikation det är man faktiskt skall lyssna på. Någonting som stärker detta är den 

återkommande förvirringen kring de ekologiska märkningar som respondenterna tar upp. 

 

Vi vill alltså argumentera för hur bakgrund och omgivning är de primära källorna som 

föreligger de intervjuade individernas attitydskapande angående ekologiska livsmedel. Det är 

även tydligt att dessa attityder som härstammar från hur deras uppväxtförhållanden och andra 

källor från deras bakgrund och omgivning är förhållandevis cementerade. De källor som 

omnämns i intervjuerna, så som olika medier, kan ses som sekundära källor för dessa 

individer. Dessa källor används primärt för att antingen förstärka den redan befintliga 

attityden eller bidra till ny information om detta fenomen. Men vi har inte sett några tendenser 

som tyder på att den positiva attityden som respondenterna omnämner skulle, genom dessa 

typer av källor, ha förändrats till en negativ inställning mot ekologiska livsmedel. 

 

5.3 Slutsats 2: Summan av Beliefs 

Ytterligare en slutsats som vi med hjälp av TRA har dragit berör begreppet salient beliefs . Vi 

har tidigare beskrivit begreppet som de beliefs  som våra respondenter upplever som de 

viktigaste att ta hänsyn till vilket vi tolkat, i anknytning till teori, som en del i processen av 

attitydsskapandet. Vi tycker i och med detta att det material vi har studerat bekräftar teorins 

påstående om hur ett begränsat antal beliefs  kan beaktas av individer. Intressant är att de 

beliefs  som dök upp mest frekvent berör just det som beskrivs i problemformuleringen, dvs. 

miljöpåverkan och besprutning.  

 

Majoriteten av de tillfrågade påpekade även de höga prissättningen på ekologiska livsmedel 

som någonting negativt vilket vi i vår analys tolkar som en negativ belief . Vi anser att även 

denna belief  kan omnämnas som en salient belief  med tanke på att det frekvent togs upp. Vi 

vill däremot göra en skillnad på denna negativa belief  och de positivt betingade beliefs  som 

gick att urskilja i empirin då materialet inte pekade på att det påverkade respondenternas 
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attitude  långsiktigt utan snarare kortsiktigt försvårade för våra informanter att leva upp till sin 

attitude  genom konsumtion. Med detta menar vi att deras grundläggande positiva attityd 

gentemot ekologiska livsmedel inte påverkas av prissättningen på det sättet att de blir negativt 

inställda mot dessa livsmedel. Utan snarare har priset den effekten att de önskar att de kunde 

konsumera mer än vad deras nuvarande ekonomiska förutsättningar tillåter dom till.  

 

5.4 Slutsats 3: Subjektiva normer som en av de viktigaste källorna 

Vi har under intervjuerna sett tendenser till att respondenterna uppfattar en norm i samhället 

som har förändrats på senare tid. Under intervjuerna har informanterna tagit upp att den 

upplevda normativa bilden av hur individer “bör” förhålla sig till ekologiska livsmedel 

påverkar deras egna beteende. Detta bekräftar det steg i TRA  som behandlar subjective norms 

vilket ska leda in i intentioner och i förlängningen ett beteende. Men det är även intressant att 

påpeka att vi har sett information som pekar på att denna förändring i samhället har skett 

parallellt med många av våra informanters egna förändring av attityd mot ekologiska 

livsmedel. Många respondenter påpekar även att ekologiska livsmedel medför en viss känsla 

av status när det konsumeras och att detta leder dom till att stärka deras attityd då de upplever 

en bekräftelse av deras behavior  utifrån den normativa uppfattning de tycker sig se i 

samhället. Det leder oss in i slutsatsen av att subjektiva normer uppfattade i samhället inte 

bara bidrar till intention  tillsammans med attitude  utan faktiskt är en del i attitydskapandet 

hos individer. Eftersom att vi utgick ifrån TRA  men tycker oss se denna koppling mellan just 

subjective norms  och attitude  föreslås därför en modifiering av teorin där det tydligare syns 

hur dessa aspekter är kopplade till varandra.  
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Figur 3 tagen från Beliefs, attitudes, intentions & behavior (Fishbein & Ajzen, 1975, 16). Modifierad 

utefter det empiriska materialet. 

 

I den modifierade modellen visar vi alltså att Subjective norms  är ett viktigt orsakssamband 

som påverkar våra informanters attitudes  mer direkt än vad teorin tidigare föreslog. Vi menar 

alltså att subjective norms  inte bara påverkar intention  hos våra respondenter men även direkt 

stärker attitude  hos dessa individer. 

 

5.5 Återkoppling till forskningsfrågor och studiens syfte 

Vi vill härmed följa upp på hur resultaten och slutsatserna för denna studie studie har tjänat 

syftet att svara på följande forskningsfrågor: 

 

- Vad för orsakssamband går att urskilja om universitets - eller högskoleutbildades 

attityder för ekologiska livsmedel? 

- Vilka källor ligger till grund för universitets - eller högskoleutbildades attitydskapande 

i anknytning till ekologiska livsmedel? 

 

Med hjälp av de slutsatser vi har kommit fram till utifrån det empiriska materialet har vi 

kommit fram till att det viktigaste orsakssambandet vi kan urskilja är den subjective norm 

som våra informanter tycker sig uppleva. Vi har sett tendenser på hur denna norm påverkar 

både en respondents intention  men även individens attitude  gentemot ekologiska livsmedel. 

De källor som de undersökta individerna använder sig av går att dela in som primära och 
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sekundära källor. De primära källor som tydligast påverkat attitydskapandet gentemot 

ekologiska livsmedel hos våra informanter är framförallt den bakgrund och omgivning 

individerna kommer ifrån. Dessa källor har tydligt faställt individernas attityder i ett tidigt 

stadie och sekundära källor, såsom traditionella och sociala medier, snarare har fungerat som 

komplement till redan existerande attityder.  

55 



Uppsala universitet 
Institutionen för informatik och media 
Medie- och kommunikationsvetenskap 
C-uppsats 

 

6. Diskussion och framtida forskning 

För att tydliggöra vår positionering inom forskningsområdet inleds därmed detta kapitel med 

en återkoppling till den tidigare forskning som presenterats i inledningskapitlet av denna 

uppsats. Vidare följer även en diskussion om intressanta aspekter som inte rymdes inom 

ramen för denna uppsats men som eventuellt kan ligga till grund för framtida 

forskningsprojekt. 

 

6.1 Återkoppling till tidigare forskning 

För att återkoppla till Kareklas, Carlson och Muehling (2014), och deras studie om vilka 

värderingar som spelar roll i valet av produkt mellan ekologiska och konventionella 

livsmedel, kan vi konstatera att liknande övertygelser såsom pris och sociala influenser 

uppkom i svaren från våra respondenter. Vi kan däremot se i vår studie att dessa faktorer är 

någonting som genomgående alla respondenter överväger vid konsumerande av ekologiska 

livsmedel men då vi har sett under studiens gång att dessa attityder mot ekologiska livsmedel 

är relativt cementerade från uppväxt och omgivning, ser vi även tendenser till att de tidigare 

nämnda faktorerna kanske påverkar konsumtionsmönstret till viss del men inte de 

underliggande värderingarna. 

 

Vi kan till stor del se likheter mellan Samantha Smiths (2014) studie och men då hon 

undersöker vad som motiverar konsumentvanor och intentioner medans vi snarare undersöker 

vilka källor som ligger bakom detta kan vi se dessa två studier som komplement till varandra. 

 

Som Aertsens et al. (2010) forskning påvisar finns det en tydlig koppling mellan kunskap och 

positiva attityder gentemot ekologiska livsmedel. Detta bekräftas till viss del i vår studie då 

alla våra respondenter är relativt högutbildade inom akademin. Alla dessa individer har mer 

eller mindre positiva attityder till ekologiska livsmedel, vad som ligger till grund för dessa 

attityder skiljer sig till viss del mellan dessa. Vissa omnämner studier som faktor till deras 
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attityder, men vi kan också se att flertalet respondenter har cementerat deras positiva attityder 

långt innan studierna erbjöd kunskap inom området. Där ser vi alltså en skillnad i vår studie 

och den forskning som gjorts av Aertsen et al. (2010). 

 

6.2 Förslag till framtida forskning 

Under slutsatsen tog vi upp hur de intervjuade individernas primära källa till deras attitudes 

angående ekologiska livsmedel var deras omgivning och bakgrund. Vi visade även på att den 

information de tog del av i olika medier främst agerade som sekundära källor för att 

komplettera deras redan fastställda attityder om ekologiskt. Vi vill därför diskutera vad detta 

kan betyda utifrån ett kommunikationsperspektiv. Vi anser att de attityder som har bildats 

ligger så pass djupt rotade att vi ser det som problematiskt för organisationer att förändra 

dessa individers attityder med exempelvis endast en kampanj eller liknande kommunikativa 

insatser. 

 

En intressant aspekt som återkommande dök upp i det insamlade materialet var 

informanternas skepsis mot hur marknadsföring i anknytning till ekologiska livsmedel ser ut. 

Det är någonting som tyvärr inte kändes som relevant för denna studie. Begrepp som “Green 

Washing”, alltså att företag agerar symboliskt och marknadsför någonting som mer ekologiskt 

än vad det egentligen är, (Schons & Steinmeier, 2015) togs upp och andra uttryckte en 

förvirring kring vad som faktiskt behöver vara ekologiskt och inte.  

 

Vidare vill vi även följa upp på den slutsatsen som är dragen angående de tendenser vi har 

sett att en stor del av respondenterna framförallt har kunnat erinra sig om negativ information 

angående konventionella livsmedel, snarare än att de kom ihåg den kommunikation som 

fokuserar på de positiva aspekterna med ekologiskt vill vi här diskutera vad det kan betyda på 

ett större plan än denna studie har som målsättning att undersöka. Kan det finnas en tendens 

hos individer att lägga på minnet kommunikation som berör negativa aspekter snarare än 

positiva? 
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Vi såg även tendenser i intervjuerna som pekade på att vissa respondenter är mer aktiva i sitt 

sökande efter information rörande ekologiska livsmedel samtidigt som en del av 

respondenterna menade att den information och kommunikation angående ekologiska 

livsmedel snarare var ett passivt mottagande. Trots att samtliga informanter uttryckte en 

positiv attityd gentemot ekologiska livsmedel var det alltså bara en liten del av informanterna 

som själva valde att aktivt leta efter personer och organisationer med information rörande 

ekologiska livsmedel. De respondenter som beskrev deras mottagande av information som 

mer passiv hävdade snarare att de tog del av information som dök upp i deras flöde eller 

omgivning. 

 

Avslutningsvis vill vi alltså påpeka att dessa aspekter såg vi som mycket intressanta men med 

tanke på omfattningen av studien och den målsättning vi hade med genomförandet av detta så 

föreslår vi att framtida forskning bör fokusera på följande frågor: 

 

● Vilka kommunikativa insatser är lämpligast för att förändra attityder fastställda från 

bakgrund och omgivning? 

● Hur relevanta är de ekologiska märkningar som existerar på den svenska 

livsmedelsmarknaden? 

● Hur uppfattar konsumenter de ekologiska märkningarna som finns?  

● Vilken typ av kommunikation påverkar konsumenter mest, kommunikation med 

positiv eller negativ bemärkelse? Gärna kompletterad med teori rörande 

kommunikation. 

● Varför är vissa individer med uttalad positiv attityd mot ekologiska livsmedel mer 

benägna att aktivt söka efter information? 
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8. Bilagor 

Bilaga: Intervju-manual 
Intervjufrågor 

 
Inledande ord om syftet med intervjun och hur upplägget kommer se ut. 
Syftet med denna intervju är att fråga (dig) om hur du ser på ekologiska livsmedel vad du har 
för åsikter runt detta och vilka källor du tar del av för att bilda din uppfattning. 
Vi kommer ställa ett antal övergripande frågor. Vi uppmuntrar dig att prata fritt runt dessa 
och berätta utifrån DINA erfarenheter hur du ser på dessa saker. 
 
Inledande frågor om individen och dess bakgrund 

- Vad gör du nu? (Vilken är din huvudsakliga sysselsättning?) 
- Studerar du/Har du studerat? Vad? Hur länge? 

- Vart kommer du ifrån? (uppväxt) 
 
Tema 1 - Inställning till ekologiska livsmedel 

- Hur ser din inställning till ekologiska livsmedelsprodukter ut? 
- Vad tycker du är viktigt med ekologiska livsmedel?  

- Hur länge har du haft denna inställning/övertygelse? 
- Har den förändrats över tid?  
- Kan du beskriva hur/varför den har förändrats? 
- Vill du beskriva hur konsumtionen såg ut i ditt barndomshem gentemot nu? 

- Konsumerar du ekologiska livsmedel? 
- Kan du uppskatta hur mycket ekologiskt du konsumerar? 

- Tycker du att du handlar tillräckligt? (lever upp till inställning) 
- Om du ser “ekologiskt”, hur resonerar du då i ditt val av produkt? (väljer man 

eko framför konventionellt) 
 
Tema 2 - Källor till åsikts/intresse/meningsskapande 

- Varför tror DU att din inställning ser (efter svar) ut som den gör? (Vi letar efter källor) 
- Finns det någon i din närhet som inspirerar ditt intresse för ekologiska 

livsmedel? 
- Varför lyssnar du på dessa? 
- (om nej) Varför tror du det är så? 

- Ser du meddelanden i media angående ekologiska livsmedel? 
- Vill du berätta lite om det? (om ja) 
- Hur värderar du dessa? (om ja) (vad är det som får dig att lyssna?) 

62 



Uppsala universitet 
Institutionen för informatik och media 
Medie- och kommunikationsvetenskap 
C-uppsats 

- Använder du sociala medier? 
- Tror du sociala medier kan vara en del i förändringen runt diskussionen 

om ekologiskt? 
- Ser du material om ekologiska livsmedel på sociala medier? 

- Berätta lite om detta material 
- Har ekologiska livsmedel någonsin tagits upp under din skolgång?  

- Kan du berätta lite om det? 
- Familj? (om de inte tar upp detta tidigare) 
- Vänner? (om de inte tar upp detta tidigare) 

 
Tema 3 - Motsägelser 

- Ser du någonsin information som får dig att tvivla på din åsikt om ekologiska 
livsmedel? 

- Ser du någonsin motsträvan mot Ekologiska livsmedel? 
- Om nej: Debattartiklar? Motsträviga människor? fortsatt nej: varför tror 

du att du inte ser sådant?  
- Om ja: Vart ser du den kritiken? 
- Om ja: Hur reagerar du? 

 
Tema 4 - Subjektiva normer 

- Tycker DU att inställningen mot ekologiska livsmedel har förändrats i samhället? 
(trender, normer?) 

- På vilket sätt? 
- Tycker du dig uppleva diskussioner om vad som är rätt och vad som är fel i 

anknytning till ekologiska livsmedel? 
- Hur ser du på dessa? 
- Hur påverkar detta dig? 
- Överenstämmer din åsikter med det du tycker dig uppleva angående det 

du nämnde tidigare 
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