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Bakgrund: En stor del av maten som produceras idag tillverkas och konsumeras på ett 

ohållbart sätt som skadar miljön. Hållbart producerad kost (HPK) är mat med så litet 

klimatavtryck som möjligt, till exempel varor med låga utsläpp av växthusgaser, effektiv 

markanvändning, hållbart fiskad fisk ekologiskt producerade varor etc. 

Flera studier har tidigare gjorts på konsumenters motivation till ekologiska köp eller mat med 

låga koldioxidutsläpp. Det finns dock ingen liknande forskning på hållbart producerad mat i 

en bredare bemärkelse. 

Syfte: Syftet med denna studie är att ta reda på nyckelfaktorerna som motiverar konsumenten 

att välja HPK framför en icke hållbar producerad kost (IHPK) 

Metod och material: En webbaserad enkätundersökning gjordes via klusterval bland 

Uppsalastudenter på BMC samt via sociala medier.  

Resultat: Bland de 336 respondenterna fanns en överrepresentation av kvinnor, högutbildade, 

studenter samt personer inom åldersgruppen 19 - 35 år. En stor del av respondenterna var 

positivt inställda till HPK, men färre kunde tänka sig att köpa den. Flest kvinnor angav 

"ansvar" som den viktigaste faktorn i sitt kostval, medan flest män angav "bekvämlighet" som 

den viktigaste aspekten. Många av respondenterna angav även hälsa, pris, tillgänglighet och 

personliga preferenser som viktiga aspekter i sitt kostval.   

Slutsats: Nyckelfaktorerna som påverkar konsumenter i sina kostval skiljer sig åt, beroende på 

kön, ålder, inkomst och sysselsättning. Några av de viktigaste faktorer är hälsa, pris, 

tillgänglighet, personliga preferenser och okunskap.  
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Abstract: 
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Background: A large proportion of all food items that are produced today, are produced and 

consumed in a way that is harming the environment. A sustainably produced diet (SPD), is an 

other word for a diet including food with a low environmental impact. SPD means for 

example, goods with low greenhouse gas emissions-, efficient use of land-, fish caught in a 

sustainable way and organic products.  

Several studies have been made on what motivates consumers to choose organic products or 

foods with low carbon emissions. However, no similar research has been done on sustainably 

produced food in a broader sense. 

Objective: The aim of this study is to find out the main reasons that motivate consumers to 

choose SPD instead of an unsustainably produced diet (USPD). 

Method and Materials: A web-based survey was done by cluster selection, among Uppsala 

students at BMC, and via social media. 

Results: Among the 336 participants, there was a preponderance of women, highly educated 

students and persons between the ages of 19 and 35. Many of the participants had a positive 

attitude towards SPD, but fewer of the participants were willing to buy it. Most women cited 

"responsibility" as the most important factor in their food choices, while most men cited 

"convenience" as the most important aspect. Many of the respondents also indicated health, 

price, availability and personal preference as important aspects of their dietary choices. 

Conclusion: The key factors that influence consumers in their food choices differ, depending 

on gender, age, income and employment. Although some of the most frequently occurring 

factors were health, price, availability, personal preference and lack of knowledge. 
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1. Inledning 
 

Maten vi äter står idag för 30 procent av vår totala klimatpåverkan och mycket av maten som 

produceras idag tillverkas och konsumeras på ett ohållbart sätt som skadar miljön och 

klimatet (1). Alla livsmedel har ett så kallat "matavtryck", det vill säga en miljöpåverkan från 

jord till bord. I matavtrycket ingår bland annat produktionens mark-, vatten- och 

kemikalieanvändning samt dess negativa effekter på biologisk mångfald och djurvälfärd. Alla 

dessa faktorer minimeras vid ekologisk produktion (1). En annan del av matavtrycket är 

livsmedlens koldioxidutsläpp från jord till bord. Idag släpper den genomsnittlige svensken ut 

cirka åtta ton koldioxid per år. En hållbar mängd koldioxidutsläpp, när människor i alla länder 

kan släppa ut lika mycket koldioxid och växthuseffekten hålls på en rimlig nivå, uppgår till ca 

1 - 2 ton per person och år (1,2).    

Pensionärernas riksförbund (PRO) gör årligen en nationell matprisundersökning, där de tar 

fram en matkasse med 60 olika livsmedel, vilka ska representera en vanlig svensk kost. Med 

utgångspunkt i de 60 olika livsmedlen görs sedan en prisjämförelse mellan olika butiker i hela 

landet. Syftet med PRO:s undersökning är att upplysa konsumenter om var i Sverige de kan 

hitta den billigaste respektive dyraste matkassen (3). Ett problem med PRO:s matkasse är att 

varorna i denna har ett allt för stort matavtryck för att vara långsiktigt hållbar för miljön (1). I 

denna uppsats användes PRO:s matkasse som exempel på en "vanlig" icke hållbart 

producerad kost (IHPK). ”Kost” Definieras i denna uppsats som den blandning av olika 

livsmedel som en person intar dagligen för att täcka sitt näringsbehov. 

1.1 Definition av en hållbart producerad kost 

En hållbart producerad kost (HPK) benämns i denna studie som en kost vilken baseras på 

ekologiska råvaror, MSC-märkt fisk, samt vars totala energiförbrukning och utsläpp av 

växthusgaser inte överstiger 1 - 2 ton per år. Ekologisk kost för att främja ett hållbart jordbruk 

och djurhållning.  MSC-märkt fisk för att stödja ett uthålligt fiske, vilket inte skadar det 

marina ekosystemet eller bidrar till utfiskning av utrotningshotade arter (4). Definitionen av 

HPK i denna studie är jämförd mot tidigare definitioner från Anna Walléns artikel i 

Environmental Science & Policy publicerad år 2004 (5). I Walléns artikel mäts hållbarheten 

endast utifrån kostens energiförbrukning. I denna studie har vi, utöver att se till 

energiförbrukning och koldioxidutsläpp, även valt inkludera hållbart jordbruk och hållbart 

fiske. 

Trots att HPK finns tillgängligt nästan överallt, visar tidigare forskning att det är få personer 

som väljer HPK, trots att många är positivt inställda till den. Några av anledningarna till detta 

har visat sig vara; pris, tillgänglighet eller ointresse till nya kostvanor (6).  

2. Bakgrund 

2.1 Klimatpåverkan 
Bruntlandsrapporten skriver i Vår gemensamma framtid att: “Hållbar utveckling är sådan 

utveckling som tillfredsställer nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers 

möjlighet att tillfredsställa sina behov (7)." Hållbar utveckling skulle även kunna benämnas 

som ett levnadssätt där människor inte överförbrukar jordens resurser. Idag överförbrukas 
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jordens resurser mer än vad planetens gränser klarar av. Effekten av överförbrukningen leder 

till bland annat klimatförändringar, minskad biodiversitet, kväveläckage i mark- och vatten, 

förstörelse av ozonlagret, försurning av sjöar- och hav, ökat fosforläckage i haven, 

vattenanvändning, kemikalieanvändning, markanvändning, ökade partikelhalter i luften, 

minskad biologisk mångfald samt utsläpp av växthusgaser i atmosfären vilket bidrar till 

växthuseffekten (8).  

Vissa av dessa kategorier är svårare att mäta än andra. En kategori av miljöpåverkande 

faktorer som är relativt enkel att mäta är utsläpp av växthusgaser. En genomsnittlig svensk 

konsuments växthusgasutsläpp kan fördelas i fyra kategorier; boende, transport, shopping och 

mat (9). Maten står för 30 procent av konsumentens totala utsläpp av växthusgaser, men 

genom att välja HPK kan konsumenten minska sin totala klimatpåverkan (1).  

2.2 Växthusgasutsläpp 
Växthusgaser är ett samlingsbegrepp för koldioxid, metangas och lustgas. Alla dessa gaser 

kan mätas den gemensamma i enheten “utsläppta koldioxidekvivalenter per kg.” De olika 

gaserna har olika hög klimatpåverkan (10). Koldioxid brukar anges som referensvärde. Ett 

kilo metangas har 25 gånger högre klimatpåverkan än koldioxid, och ett kg lustgas har 298 

gånger högre klimatpåverkan än koldioxid (1). Olika länder släpper ut olika stora mängder 

koldioxid. Många länder i västvärlden släpper ut alldeles för mycket koldioxid, vilket 

påverkar växthuseffekten och klimatförändringarna mycket negativt. Som tidigare nämnts 

släpper den genomsnittlige svensken ut ca åtta ton koldioxid per år. En hållbar mängd 

koldioxidutsläpp, i en värld där människor i alla länder kan släppa ut lika mycket koldioxid 

och växthuseffekten hålls på en rimlig nivå, skulle uppgå till ca 1 - 2 ton per person och år 

(1).  

2.3 Matavtrycket 
Alla livsmedel har ett så kallat “matavtryck”, och detta räknas ut genom en livscykelanalys 

(LCA). Ju längre livscykel ett livsmedel har, desto mer växthusgaser släpper produkten ut 

under sin livstid från jord till bord (1,10). I livscykeln ingår allt från odling av vete, 

malningen av mjöl, bakningen av bröd samt förpackning och transport av limpan till butiken. 

För kött innebär det allt från odling av foder, skötsel av djur, slakt, styckning och tillverkning 

av korven, köttfärsen, eller annan slutprodukt (1). Generellt gäller att kött och animaliska 

produkter har större matavtryck än vegetabilier, då deras livscykel är längre (1,11). Vissa 

livsmedel, i synnerhet lammkött och nötkött samt mejeriprodukter har extra stort matavtryck 

eftersom de kommer från djur som idisslar och släpper metangas (1,10). Om korna enbart 

matas med kraftfoder, krävs 10 kg foder för att producera 1 kg kött. För att odla detta foder 

tas stora åkerarealer i anspråk (1). Kraftfodret som används i Sverige består dessutom till stor 

del av importerad soja från Sydamerika. Odling- och distribution av denna för en rad negativa 

miljökonsekvenser med sig, som till exempel regnskogskövling och hög användning av 

giftiga bekämpningsmedel (12). Nöt- och lammkött har dock fördelen att de kan livnära sig på 

att beta gräs, så kallat naturbeteskött.  På så sätt kan man utnyttja marker som inte kan brukas 

för odling. Betesmarkerna bidrar även till biologisk mångfald, då många arter av växter och 

djur lever där. Betesmarkerna fångar dessutom upp koldioxid från atmosfären och binder den 

i jorden. Alla dessa fördelar uppnås dock endast när djuren äter gräs och inte kraftfoder (1).  

Kyckling- och griskött släpper inte ut koldioxid på samma sätt som nötkött. De kräver 

dessutom mindre mängd foder per kilo kött än vad nötkött gör. Däremot kan varken grisar 
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eller höns äta gräs från betesmarker. Deras kraftfoder odlas på samma åkrar där man skulle 

kunna odla vegetabilier som grönsaker och spannmål. Dessa vegetabilier skulle kunna äts 

direkt av människor istället, vilket skulle vara ett betydligt effektivare sätt att producera mat 

(1). Dessutom sker uppfödningen av grisar och kyckling ofta under mycket oetiska 

produktionsförhållanden (13). Naturbeteskött alstrar alltså stora växthusgasutsläpp, men de 

kan utnyttja marker som inte annars skulle ha använts. Kyckling- och griskött släpper ut 

mindre mängd växthusgaser, men mer odlingsbar mark tas i anspråk för att producera köttet 

(1,14)  

Viltkött är nästan klimatneutralt. Det släpper varken ut några växthusgaser eller tar odlingsbar 

mark i anspråk. Däremot finns det en mycket begränsad mängd viltdjur i Sverige och därför 

finns det ingen möjlighet att öka den nationella konsumtionen av viltkött (14).  

Fisk har generellt lägre miljöpåverkan än kött. Det kommersiella fisket för dock en rad andra 

problem med sig. Många av världens fiskebestånd är idag hotade av utfiskning. Idag används 

även mycket skadliga fiskemetoder, vilka förstör ekosystemen i haven (1). Det finns dock fisk 

som är fiskade med hållbara fångstmetoder och som kommer från bestånd som inte är hotade 

av utfiskning. Marine Sewardship Counsil-märkning, MSC, garanterar att fisken är hållbart 

fiskad (15,4). 

2.4 Ekologiskt 
Det finns även många faktorer inom jordbruket, till exempel hög kemikalieanvändning och 

jordbruk som minskar biologisk mångfald. Det påverkar miljön negativt (1). Både minskad 

kemikalieanvändning samt ökad biologisk mångfald finns som kriterier i ekologisk 

produktion. Att välja ekologiska produkter kan därmed också vara ett sätt att minska matens 

totala klimat- och miljöpåverkan (1). Ekologiska skördar är generellt något mindre än 

konventionella skördar och effekten av detta blir bland annat att den ekologiska maten ofta är 

något dyrare (1). Det högre priset har lett till att vissa aktörer i samhället har reagerat och 

arbetar idag aktivt med att upplysa konsumenter om hur de hittar billig mat (3). 

2.5 PRO:s matkasse 
Pensionärernas riksorganisation (PRO) gör varje år en nationell matkasseundersökning. Syftet 

med undersökningen är att ta reda på i vilka butiker och inom vilka regioner man kan köpa 

den billigaste matkassen i Sverige (3). Kassen innehåller varje år 60 olika varor, varav 15 

ekologiska produkter samt fyra läkemedel. Antalet varor motiveras med att; “Det blir för 

mycket arbete för PRO:s medlemmar att undersöka fler än 60 produkter.”  Kassen innehåller 

både hel- och halvfabrikat, samt rena råvaror. Endast nationella “standardmärken” till 

exempel Felix, Findus, Önos etc. finns i undersökningen, alltså inga lågprismärken eller 

lokala märkningar förekommer. Detta för att ge en representativ bild av råvaror som enkelt 

kan jämföras över hela landet.  Urvalet av produkter som skall finnas i matkassen beslutas 

internt inom PRO inför varje undersökning. Kriterierna för varorna benämns som “Varor som 

våra medlemmar tycker ska finnas i de svenska hemmen (3).”  

2.6 Tidigare forskning  
Flera studier har tidigare gjorts på området ekologiskt, eller mat med låga koldioxidutsläpp. 

Det finns dock ingen forskning på HPK i en bredare bemärkelse, vilken samtidigt tar upp 

aspekter som ekologiskt, låga koldioxidutsläpp, hållbart fiskad fisk etc. I nedanstående text 

presenteras innehållet från ett antal tidigare studier: 
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Anna Walléns studie publicerad i journalen Environmental Science & Policy år 2004 tar upp 

hur svenskars matvanor kan påverka utsläppet av växthusgaser (5). Studien undersöker hur 

konsumenters val av livsmedel påverkar utsläppen av växthusgaser. Resultatet av studien 

visar att konsumentens val av livsmedel bara kan påverka växthusgasutsläppen till en viss 

gräns. Livsmedelsproduktionen använder fortfarande mycket fossila bränslen under 

produktion, transport och varulagring. Detta kan inte konsumenten i samma utsträckning 

direkt påverka genom sina livsmedelsval.     

Annika Carlsson-Kanyama har gjort en studie om kostvanors klimatpåvekan, publicerad i Am 

J Clin Nutr 2009 (16). Denna studie visar hur olika livsmedels koldioxidutsläpp från jord till 

bord kan skilja på ett spann mellan 0.4 - 30 kg CO2 / kg ätlig produkt. Slutsatsen visar att en 

kost innehållandes mer vegetabilier, kött från djur med korta matsmältningprocesser och inte 

släpper ut metangas, samt energieffektivt bearbetade livsmedel, har lägre koldioxidutsläpp 

och kan därmed ses som ett intressant sätt att begränsa klimatförändringarna med. 

En studie om ekologiska och närproducerade matval från New Mexico, undersökte om 

konsumenten ville välja ekologiskt och närproducerat, om denne brukade göra det samt hur 

konsumenten motiverade sitt val. Ett vanligt motiv för att köpa ekologiska och 

närproducerade varor, var att dessa ansågs innehålla färre bekämpningsmedel. Ett hinder mot 

att välja dessa varor var högt pris samt att det var svårt att ändra gamla vanor (6).  

En dansk djupintervjustudie visade också att konsumenters huvudmotiv till ekologiska köp är 

bekvämlighetsfaktorer som tillgänglighet i butik samt även här gamla vanor (17).  

En studie från Drake University i Iowa, USA, visar att det vanligaste karaktärsdraget hos 

ekologiska konsumenter är hög utbildning samt att faktorer som tillgänglighet, etnicitet, 

civilstatus och inkomst, tillsammans med utbildningsgrad, påverkar valet av ekologisk mat 

(18). 

Organisationen KRAV
1
 redovisar i sin marknadsrapport för 2013 att den genomsnittlige 

ekologiska konsumenten är högutbildad, kvinna, i åldersgruppen 19 - 35 år samt bor i en 

större stad (19). 

En belgisk studie har undersökt attityder till förändrade kostval, i form av en mer hållbar 

köttkonsumtion. Studien visade att många konsumenter kunde tänka sig att välja mer 

ekologiskt kött, byta ut en del av det koldioxinintensiva köttet mot sorter med lägre 

koldioxidutsläpp, samt dra ner på sin köttkonsumtion för att minska sin miljöpåverkan (20). 

Respondenterna var däremot negativa till vegetabiliska köttsubstitut, till exempel 

sojaprodukter, och de var inte beredda att betala mer för köttet. Samma studie visade även att 

många konsumenter rättfärdigar konsumtion av IHPK med andra saker de gör för miljön. 

Exempel på sådana saker var till exempel att sopsortera, att minska sin energianvändning 

samt göra färre bil- och flygresor (20).  

                                                 
1
 KRAV är en medlemsstyrd ekonomisk förening, som utvecklar regler för ekologisk produktion samt utbildar 

KRAV-certifierade organisationer och företag. 
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En amerikansk studie på ungdomars attityder och förhållande till mat, visar att de individer 

som är intresserade av hållbart producerad mat även äter mer hälsosamt (21). 

2.7 Teori 
Den Amerikanska forskaren Warren Belasco beskriver individens livsmedelsval utifrån ett 

sociologiskt perspektiv med hjälp av en kulinarisk triangel. Den utgår från tre dimensioner 

som alla påverkar individens kostval, men olika individer påverkas olika mycket av de olika 

dimensionerna (22). 

 

Figur 1. Illustration över de tre dimensionerna i Belascos kulinariska triangel. 

2.7.1 Identitet 

Dimensionen identitet definierar individuella preferenser vilka grundar sig i kultur, smak, 

familj, tidigare erfarenhet, bakgrund samt associationer mellan mat och minnen. Identitet 

utgör även den kost konsumenten väljar för att skapa en självbild, identitet samt för att skilja 

sig själv från andra (22).  

 

 2.7.2 Bekvämlighet 

Dimensionen bekvämlighet definierar variabler som pris, tillgänglighet, 

tillagningssvårigheter, antal förberedelsemoment, tid, energi, arbetsinsats och 

skicklighetsnivå. Frågeställningar som en individ ofta ställer sig inom denna dimension kan 

vara; ”Kan jag få tag på det här? Har jag råd med det? Orkar jag göra detta?” (22).  

2.7.3 Ansvar 

Dimensionen ansvar definierar konsekvenserna av konsumentens matval, samt vilket ansvar 

hen tar för dem.  Frågeställningar individen kan ställa sig kan vara: ”Hur kommer jag må efter 

att ha ätit detta? Kommer jag bli sjuk av det här? Kan jag leva med att veta att jag påverkar 

klimat, djur eller människor negativt?” (22).  

3. Syfte 
Att ta reda på nyckelfaktorerna som motiverar konsumenten att välja en hållbart producerad 

kost (HPK) framför en icke hållbar producerad kost (IHPK). 

3.1 Frågeställningar: 

- Skiljer sig dessa nyckelfaktorer åt för olika målgrupper? 

- Är konsumenter lika benägna att vilja välja, som att faktiskt köpa HPK?  
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4. Metod: 

 

Undersökningens metod har utgått från Brymans kvantitativa 10-stegsprocess. Vid behov kan 

processen utgå med ett extra steg vilket inte infaller i denna undersökning (23). I 

nedanstående text följer en redogörelse för uppsatsens metod enligt de tio stegen. 

4.1 Steg 1: Teori 
Kvantitativa undersökningar använder teori för att formulera intresseinriktningen från vilken 

datainsamlingen sedan utgår ifrån. Den används även för att pröva forskningens hypotes i 

undersökningen (23).  

Då syftet med denna undersökning var att hitta nyckelfaktorerna som motiverar konsumenten 

att välja HPK, prövades de kostsociologiska teorierna om valmotivering. Belascos kulinariska 

triangel används för att kunna ta upp och analysera vanliga orsaker till val av kost. Aspekterna 

i triangeln har även använts till utformandet av enkätfrågorna.  

4.2 Steg 2: Hypotes 
Forskningshypotesen konstrueras utifrån teorin för att sedan prövas. Denna uppsats har en 

icke experimentell utgångspunkt, då hypotesen enbart är en konkretisering av teorins 

perspektiv (23). 

Studiens hypotes:  

Konsumenters val/icke val av HPK görs utifrån ansvars-, bekvämlighets- och 

identitetsfaktorer i Belascos kulinariska triangel. 

4.3 Steg 3: Undersökningsdesign 
Val av undersökningsdesign avgör vilka frågeställningar som används samt hur hög 

validiteten blir i undersökningen (23). Validitet innebär att undersökningen verkligen mäter 

vad den avser att mäta. Reliabilitet innebär tillförlitligheten i en undersökning (23).  

I denna undersökning användes en kvantitativ metod med ett tvärvetenskapligt perspektiv. 

Vår utgångspunkt ligger i disciplinerna kostvetenskap och kostsociologi. Undersökningen 

gjordes i form av en enkätstudie, riktad mot ett bestämt urval vid en bestämd tidpunkt, vilket 

gjorde studien till en tvärsnittsstudie (23). Valet av undersökningsdesign föll på enkät, 

eftersom det utgjorde ett billigt och enkelt alternativ för att samla in en större mängd data.  

Enkätfrågor (Bilaga 1) 

Både frågor- och svarsalternativ i enkäten konstruerades utifrån de tre dimensionerna i 

Belascos triangel: identitet, ansvar och bekvämlighet. 

Fråga 1 och 2 i enkäten var utformade för att undersöka respondentens attityd till HPK. Skulle 

respondenten vilja välja HPK, samt skulle hen kunna tänka sig att köpa HPK. Frågorna 

efterliknade de i en Schweizisk studie som undersöker konsumentens vilja att äta ekologiskt. 

Studien frågar om de skulle vilja äta ekologiskt och om de är beredda att betala för det (24). 

Utifrån fråga 1 och 2 kunde sedan de respondenter som var positivt inställda till HPK samt 

hade hinder mot att köpa den urskiljas. Det gick även att identifiera de personer som både var 

positivt inställda till HPK, samt även kunde tänka sig att köpa den. 
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Fråga 3 i enkäten syftade till att undersöka vilken av dimensionerna i Belascos triangel som 

påverkade respondenten mest i sitt val-/ ickeval av HPK. Dimensionerna förklaras med korta 

meningar som svarsalternativ (22). 

Fråga 4, 5 och 6 undersökte vilka faktorer i varje dimension av Belascos triangel som var 

orsaken till respondentens val-/ickeval av HPK. Respondenten fick välja tre alternativ för 

varje dimension (22).  

Fråga 7 i enkäten var en öppen fråga, där respondenten själv i fritext fick ange ytterligare 

anledningar till val-/ickeval av HPK.  

De sista frågorna i enkäten var personliga faktafrågor. Dessa fanns med i enkäten för att 

kunna urskilja- och analysera svarskillnader relaterade till kön-, ålder-, utbildning och 

arbetsstatus. 

4.4 Steg 4: Utformning av mått på begrepp/Operationalisering 
Operationalisering innebär en beskrivning av de tillvägagångssätt som används vid mätning 

av ett visst begrepp (23).  

I denna studie användes begreppen hållbart producerad kost (HPK) samt icke hållbart 

producerad kost (IHPK). I enkäten gavs exempel på hur en HPK respektive IHPK skulle 

kunna se ut, i form av två matkassar. 

4.5 Matkassarna 

 Med PRO:s matkasse från 2012 som referens (bilaga 2), togs en alternativ matkasse fram 

med hållbart producerade livsmedel. PRO-kassen innehöll ursprungligen 79 varor, inkl. fyra 

läkemedel, samt fyra "icke-matvaror" som t ex tvättmedel och toalettpapper. Av kassens 

innehåll var 15 av livsmedlen ekologiska. Vissa av dessa var dubbletter, då de förekom som 

både ekologisk och konventionell variant i matkassen (3). 

I PRO:s referenskasse togs läkemedlen och icke-matvarorna bort, då studien endast avsåg att 

fokusera på livsmedel. Även de ekologiska dubbletterna togs bort, vilket gav en kasse med 60 

varor.  

Med utgångspunkt från referenskassen byttes sedan de flesta varor ut mot varor som 

motsvarar kriterierna för HPK. (Se tidigare definition av HPK.) Ett fåtal varor i PRO:kassen 

byttes inte ut, utan fick finnas kvar även i HPK:kassen. Dessa varor var varor var O´boy, 

laktosfri mjölk, senap samt glass. Orsaken till dessa varor inte byttes ut var att det inte gick att 

hitta något alternativ vilket uppfyllde kriterierna för HPK, inom befintliga budgetramar, då 

båda kassarna skulle hålla samma prisnivå. För vissa råvaror har det funnits givna kategorier i 

Mat-och-klimatlistan. För de råvaror som saknat given kategori har dessa placerats i en 

samlingskategori, vilken har en gemensam uppskattad mängd koldioxidutsläpp i Mat-och-

klimatlistan. För de råvaror som hamnat i samlingskategorier kan det förekomma en viss 

felmarginal i uppskattningen av deras individuella koldioxidutsläpp. Varukategorierna 

redovisas under respektive råvara i bilaga 2. 

 Att beräkna koldioxidutsläpp för olika livsmedel är mycket komplext, och kan göras på flera 

olika sätt. Denna studies beräkningar har utgått från rapporten Mat-och-klimatlistan version 
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1.0 av Elin Röös (25). Ambitionen var att i möjligaste mån byta ut produkter i PRO:s kasse 

mot likvärdiga produkter i samma varukategori. Då PRO:s kasse innehöll många helfabrikat, 

lades extra vikt vid att inte endast använda råvaror i HPK-kassen, utan även en del 

helfabrikat. Detta gjordes för att inte matlagningsmomentet skulle bli avsevärt större för HPK, 

då HPK-kassen skulle tilltala en bred målgrupp -även de som inte är särskilt intresserade av 

matlagning. Då mycket av köttvarorna och de animaliska produkterna hade både ett högt pris 

samt hög klimatpåverkan så byttes flera av dessa ut mot proteinrika vegetabiliska alternativ. I 

vissa fall byttes varan ut helt mot ett vegetariskt alternativ. I vissa minskades mängden av den 

animaliska råvaran, vilket kompenserades med motsvarande mängd vegetabilisk proteinkälla 

(Bilaga 2).  

Båda kassarna beräknades i pris- och antal utsläppta koldioxidekvivalenter (Bilaga 2).  För att 

ta reda på hur stora koldioxidutsläpp den hållbart producerade kassen fick alstra, gjordes 

följande beräkning:  

2000/12 = 167 * 0.3 = 50 kg 

Förklaring till beräkning:  

En “hållbar mängd” koldioxidutsläpp per person och år uppgår till ca 2000 kg (1).  

En genomsnittlig person, boende i en stor stad, lägger ca 1390 kr på mat per månad. (SCB, 

2009) Eftersom PRO:s matkasse kostade 1257 kr, motsvarade denna ungefär en persons 

månadskonsumtion av mat. Den hållbara mängden koldioxidutsläpp, 2000 kg, delades med 

antalet månader på ett år, 12. Detta gav summan 167 kg, vilket utgör en konsuments totala 

hållbara mängd koldioxidutsläpp per månad. Denna summa multipliceras sedan med 0,3, 

eftersom maten i dagsläget står för 30 % av konsumentens totala utsläpp av växthusgaser (1). 

Detta gav den slutgiltiga summan för 50 kg koldioxidekvivalenter för en HPK-kasse (Bilaga 

2).  

Priset på varorna i HPK-kassen utgick från matpriserna på Coop forum Stenhagen i Uppsala, 

då det var en av butikerna som ingick i PRO:s matkasseundersökning i Uppsala från 2012. 

Prisuppgifterna inhämtades vid ett personligt besök i butiken, samt från PRO:s 

prisundersökning (3). Innehållet i HPK-kassen planerades mot att båda kassarna kunde hålla 

samma pris (Bilaga2). 

4.6 Enkäten 

Kassarna presenterades sedan i enkäten med bilder, prisuppgifter samt deras klimatbelastning 

i koldioxidutsläpp.  Även ett urval råvaror från kassarnas innehåll presenterades, i form av en 

text bredvid matkassebilden. För att det presenterade urvalet av råvaror skulle förbli 

representativt utgick de från följande kategorier: tre helfabrikat, tre köttprodukter, tre 

frukt/grönsaker, tre kolhydratkällor, tre mejeriprodukter, tre fikaprodukter samt tre övriga 

produkter.  

Enkäten kompletterades även med ett följebrev där undersökningens syfte presenterades 

tillsammans med information om att deltagarnas medverkan var frivillig, att deras 

personuppgifter hanteras konfidentiellt samt att insamlade uppgifter inte används till andra 

ändamål än denna studie (23). Innan undersökningen genomfördes granskades enkäten av 
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flera sakkunniga inom enkätutformning samt inom HPK, bland annat en representant från 

naturskyddsföreningen.  

4.7 Steg 5: Val av plats 
Enkäten genomfördes på två olika ställen; på Biomedicinskt Centrum i Uppsala samt inom 

uppsatsförfattarnas egna nätverk via sociala medier.  

4.8 Steg 6: Val av respondenter 
I urvalet av deltagare till undersökningen gjordes ett bekvämlighetsurval (23). Målgrupp för 

enkäten var “vanliga konsumenter som regelbundet köper mat till hushållet”. 

Respondenternas åldersgrupper var sedan representerade i ett spann om 10 år. Detta gjordes 

för att vid senare analys av resultatet kunna upptäcka eventuella skillnader och likheter mellan 

ålder och attityd till HPK.   

4.9 Steg 7: Tillämpning av undersökningsinstrument för datainsamling 
Detta steg innebär genomförandet av studien samt eventuellt även en förstudie (23).  

Innan enkätundersökningen genomfördes testades denna i en pilotstudie. Syftet med 

pilotstudien var att undersöka enkätens lättförståelighet, upplevd objektivitet samt om den var 

lagom lång (23). Pilotenkäten innehöll fler öppna frågor än den tänkta grundenkäten i syfte att 

täcka upp svarsalternativ som eventuellt skulle ha missats i grundenkäten. Via 

bekvämlighetsurval utsågs 30 st respondenter för att genomföra pilotstudien. Tio av dessa 

svarade, och korrigeringar gjordes i form av omformuleringar av meningar samt reducering av 

presentationstexten.  

Enkäten utfördes med hjälp av enkätprogrammet Google Form. Den genomfördes via 

personlig kontakt måndagen den 6/5 -2013, där respondenterna tillfrågades i en korridor på 

BMC i Uppsala. Datorer fanns på plats för att respondenterna skulle kunna svara direkt, via 

en internetlänk till undersökningen. Enkäten genomfördes även via sociala medier, då länken 

till enkäten skickades ut till 955 respondenter i uppsatsförfattarnas personliga nätverk. 

Enkäten fanns tillgänglig under sju dagar, och gav totalt 336 svar. 

4.10 Steg 8: Bearbetning av data 
Data från enkätundersökningen har hanterats automatiskt i Google Form. När en respondent 

fyllt i enkäten, dokumenterades svaren direkt i en kodad Excel-fil. En säkerhetskopierad 

dubblett av filen fanns alltid tillgänglig för att inget bortfall skulle ske. När undersökningen 

var färdig stängdes möjligheten att besvara enkäten ned. Data har endast varit tillgänglig för 

uppsatsförfattarna. 

4.11 Steg 9: Analys av data 
Data importerades från Google Form och exporterades till kalkyleringsprogrammet Microsoft 

Excel 2010, för att skapa diagram av resultatet. Vidare importerades data till IBM SPSS 

version 20, där svaren i enkätens fråga 1 - 3 samt 8 - 11 kodades om till numeriska svar. I 

programmet utfördes analyserna, Oberoende T-test, Crosstable och Korrelationstest (26). 

Fråga 4 - 7 valdes att inte hanteras i IMB SPSS, då frågorna antingen hade flervalsalternativ 

eller öppna svar, vilket var mycket svårhanterligt i programmet. 
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Textsvaren i fråga sju kodades och delas sedan upp i kategorier, med utgångspunkt i 

Berelsons definition av innehållsanalyser präglade av objektivitet och systematik (23). 

Textsvaren delades systematiskt upp i följande kategorier: 

1 Bristande förtroende för miljömärkningar eller skepsis inför ekologisk produktion 

2 Hälsa, diet, allergi eller val av speciell kost 

3 Pris   

4 Ansvar  

5 Kunskap/okunskap 

6 Konsumentmaktutövande 

7 Identitet/grupptillhörighet 

8 Tillgänglighet, bekvämlighet, exponering 

9 Agerande utifrån en egen definition av HPK 

10 Smak 

11 Övrigt 

4.12 Steg 10: Resultat/slutsats 
Undersökningens resultat presenteras i resultatdelen med diagram och text som beskriver de 

olika svarsfrekvenserna från respondenterna och eventuella korrelationer eller samband.   
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5. Resultat 
 

Resultatet presenterar först i del 5.1 demografisk data som beskriver urvalets fördelning vad 

gäller, kön, ålder, utbildning och arbetsstatus. Demografisk data är lagd först för att ge en bild 

över urvalet och vilka respondenterna presenterar.  

I del 5.2 visar resultatet vad respondenterna har svarat på samtliga frågor 1-7. 

Respondenternas svarfördelningar på frågorna presenteras för att ge en beskrivande bild på 

respondenternas ställningstagande till HPK. 

5.1 Demografisk data 

Enkäten till undersökningen besvarades av totalt 336 respondenter (n=336). Visar 

fördelningen på respondenterna där 68 % (n=230) var kvinnor och 32 % (n=106) män 

 (Figur 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majoriteten av respondenterna, 50 % (n=167) var mellan 19 - 25 år gamla. Den näst största 

gruppen inom åldersspannet 26 - 35 år utgjorde 36 % (n=122) av respondenterna. Ingen av de 

fyra övriga ålderskategorierna översteg 4 % av respondenterna (Figur 3). 

 

Figur 2. Könsfördelningen mellan respondenterna. 

Figur 3. Respondenternas åldersfördelning. 
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Den största gruppen, 57 % (n=194), hade högskole- eller universitetsexamen som högst 

avslutad utbildning. Den näst största gruppen, 41 % (n=139), hade gymnasieexamen som 

högst avslutade utbildning. De övriga respondenterna, vilka angav grundskola eller annat, 

utgjorde tillsammans 2 % (n=6) av respondenterna (Figur 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den största gruppen, 59 % (n=198), svarade att studier var deras huvudsakliga sysselsättning. 

Den näst största gruppen, 34 % (n=115), svarade arbete. De övriga respondenterna utgjorde 

tillsammans 7 % (n=13) (Figur 5). 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Undersökningsfrågor 

 

5.2.1 Att vilja välja HPK 

Fråga 1 hade följande frågeställning: “Skulle du vilja välja en hållbart producerad mat, i stil 

med var som presenteras som kassen i introduktionen?” Respondenterna angav 93 % (n=311) 

att de skulle vilja välja HPK, och 7 % (n=25) att de inte skulle vilja välja HPK (Figur 6).  

  

Figur 4. Respondenternas utbildningsnivå. 

Figur 5. Fördelningen av respondenternas arbetsstatus. 
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Fråga 2: Är det troligt att du faktiskt kommer 
att köpa en hållbart producerad mat, i stil med 

vad som presenteras som kassen i 
introduktionen? 

Ja

Nej

93% 

7% 

Fråga 1: Skulle du vilja välja en hållbart 
producerad mat, i stil med var som presenteras 

som kassen i introduktionen? 

Ja

Nej

Figur 6. Respondenternas svarsfördelning på fråga 1. Figur 7. Respondenternas svarsfördelning på fråga 2. 

5.2.2 Att faktiskt köpa HPK 

Fråga 2 hade följande frågeställning: “ Är det troligt att du faktiskt kommer att köpa en 

hållbart producerad mat, i stil med vad som presenteras som kassen i introduktionen?” 

Respondenterna angav 73 % (n=245) att det var troligt att de faktiskt kommer att köpa en 

HPK medan 27 % (n=91) av respondenterna angav att det inte var troligt att de kommer att 

köpa en HPK (Figur 7).   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
5.2.3 Korrelationer 
Det var ingen signifikant skillnad mellan respondenter som har högskoleexamen eller 

gymnasieexamen vad gäller att vilja välja eller att faktiskt köpa HPK. Det var signifikant 

många fler män än kvinnor som svara nej på att både vilja välja och att köpa HPK. Skillnaden 

mellan män och kvinnor var 12 % för fråga ett samt 13 % för fråga två.  

En statistisk signifikant majoritet, 44 % (n=101) av de kvinnliga respondenterna svarade att 

“ansvar” var den vanligaste anledningen till att välja/inte välja HPK. Antalet respondenter 

som svarade “bekvämlighet” uppgick 35 % (n=80), och 21 % (n=48) svarade “identitet”.  

En statistisk signifikant majoritet, 40 % (n=42) av männen svarade att “bekvämlighet” var den 

största anledningen till att välja/inte välja HPK, 29 % (n=31) svarade “ansvar” och 31 % 

(n=33) svarade “identitet”. 

Mellan de studerande och arbetande respondenterna fanns ingen signifikant skillnad vad 

gäller antalet som svarat att de ville välja HPK. Däremot fanns en signifikant skillnad, 10 % 

fler arbetande, jämfört med studenter, som ansåg det troligt att de kommer att köper HPK.  

Det fanns ett svagt positivt samband mellan stigande ålder och sannolikhet att respondenten 

ansåg det troligt att de kommer att köpa HPK.  
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Fråga 3: Vilken är den största anledningen till att du 
väljar-/inte väljer att köpa en hållbart producerad 

mat?  

Identitet

Bekvämlighet

ansvar

 

 

5.2.4 Största anledningen till att välja/inte välja en hållbart producerad kost 

Fråga 3 hade följande frågeställning: ”Vilken är den största anledningen till att du väljar-/inte 

väljer att köpa en hållbart producerad mat?” Respondenterna angav 39 % (n=133) att den 

största anledningen till deras val/ickeval av en HPK grundade sig i ansvarsaspekter, 37 % 

(n=123) angav bekvämlighetsaspekter och 24 % (n=80) angav identitetsaspekter (Figur 8).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5 Ansvarsaspekter - de viktigaste faktorerna 

Varje respondent fick på fråga 4 till 6, välja tre alternativ per fråga. Av detta skäl gick det inte 

att lägga ihop alla alternativens procentsatser per fråga för att skapa 100 %. Fråga 4 hade 

följande frågeställning: Ansvarsaspekter - vilka faktorer är viktigast för dig i ditt matval? 

Varje respondent valde på denna fråga de tre viktigaste faktorerna från en lista med 11 

svarsalternativ. Av respondenterna angav 58 % (n=196) att hälsa var en av de tre viktigaste 

faktorerna i val av kost, 43 % (n=146) angav detsamma om höga djurskyddskrav, 41 % 

(n=139) angav detsamma om att ha tillsatsfritt och 41 % (n=138) angav detsamma om att 

“välja mat som inte påverka människor i andra länder negativt”. De resterande 

svarsalternativen uppgick tillsammans till 34 % (Figur 9).  

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Respondenternas svarsfördelning på fråga 3. 
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Jag vill välja mat som håller mig hälsosam.

Jag vill välja mat som produceras med höga djurskyddskrav.

Jag vill välja mat med få tillsatser.

Jag vill välja mat som inte påverkar människor i andra länder negativt.
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generationer.
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Jag vill välja mat som inte är genmodifierad

Annat

Jag vill välja mat som inte odlats med konstgödsel.

Antal personer 

Fråga 4. ”Vilken är den största anledningen till att du väljer-/inte väljer att köpa en 
hållbart producerad mat?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6 Bekvämlighetsaspekter - de viktigaste faktorerna 

Fråga fem hade följande frågeställning: ”Bekvämlighetsaspekter - vilka faktorer är viktigast 

för dig i ditt matval?” Varje respondent valde på denna fråga de tre viktigaste faktorerna från 

en lista med sex svarsalternativ. Av respondenterna angav 90 % (n=302) att högt pris var en 

av de tre största hindren bland bekvämlighetsfaktorerna för att välja HPK och 71 % (n=238) 

svarade detsamma angående “svårt att få tag på produkter”. På de resterande svarsalternativen 

var svarsfrekvensen hälften så hög och uppgick tillsammans till 30 % (Figur 10). 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Respondenternas svarsfördelning på fråga 4. 
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Fråga 5: Bekvämlighetsaspekter - vilka faktorer är viktigast för dig i 
ditt matval? 
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Fråga 6: Identitetsaspekter - vilka faktorer är viktigast för dig i ditt 
matval? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.7 Identitetsaspekter - de viktigaste faktorerna 

Fråga 6 hade följande frågeställning: ”Identitetsaspekter - vilka faktorer är viktigast för dig i 

ditt matval?” Varje respondent valde på denna fråga de tre viktigaste faktorerna från en lista 

med 10 olika svarsalternativ. Av respondenterna angav 84 % (n=283) personliga preferenser 

som en av de tre viktigaste identitetsaspekterna i sitt val av kost, 48 % (n=160) angav 

“tidigare matrelaterade erfarenheter” och 45 % (n=151) av respondenterna angav etiska 

värderingar. De resterande svarsalternativen uppgick tillsammans till 30 % (Figur 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Respondenternas svarsfördelning i fråga 5. 

Figur 11. Respondenternas svarsfördelning i fråga 6. 
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5.2.8 Valfria anledningar 

Fråga 7 i enkäten var en öppen fråga där respondenterna själva fick ange om det fanns 

ytterligare anledningar till val/ ickeval av HPK. Av de 336 respondenterna var det 106 

stycken som utvecklade sina svar eller angav ytterligare kommentarer till val/ickeval av HPK. 

Med hjälp av en lättare innehållsanalys visas här kommentarerna uppdelade i följande 

kategorier: 

1. Pris  

Kategorin gällde främst respondenter (n=18) som motiverade bortval av HKP då priset var för 

högt. Många respondenter förklarade även att de valde bort HPK under sin nuvarande 

ekonomiska situation, men att de avsåg att välja HPK i framtiden, då deras ekonomiska 

situation har förbättrats. Ett fåtal respondenter hävdade att de väljer HPK på grund av dess 

höga pris, eftersom detta är en indikator på hög kvalité.  

2. Kunskap/okunskap 

Kategorin gällde både för respondenter (n=18) som valde bort HKP med motiveringen att de 

inte har tillräckligt stor kunskap om HPK för att kunna välja den. Det gällde även 

respondenter som hävdade att de själva valde HPK, men att de trodde att många andra 

människor väljer bort HPK på grund av okunskap om denna. Ett exempel på en kommentar 

från denna kategori var: "Jag vet inte riktigt vad skillnaden är och vilka produkter som jag 

bör välja för att äta hållbart producerad mat. Har hört att vissa produkter knappt är någon 

skillnad om man köper eko, medan andra är det stor skillnad på, men jag vet inte vilka." 

3. Ansvar  

Kategorin gällde för respondenter(n=17) som utav ansvar för miljö, djur, kommande 

generationer, klimatet, världen, produktionsförhållanden i andra länder samt med omtanke av 

sina barns hälsa valde HPK. 

4. Hälsa, diet, allergi eller val av speciell kost.  

Kategorin kunde gälla respondenter (n=14) som har t ex glutenintolerans vilken inte 

möjliggjorde val av ekologiskt i större utsträckning, preferens för lightprodukter vilka inte 

fanns som ekologiskt alternativ, bortval av HPK på grund av dess rika kolhydratinnehåll, 

bortval av HPK-kassen då den innehöll kött och respondenten var vegan samt bortval av HPK 

för att den innehöll för mycket vegetariskt och respondenten föredrog en köttrik kost.  

5. Smak 

Kategorin gällde för de respondenter(n=9) som valde HPK för att de tyckte att ekologiskt 

producerade livsmedel smakade bättre, eller att maten i HPK-kassen i enkäten såg godare ut. 

6. Brist på förtroende för miljömärkningar eller skepsis inför ekologisk produktion. 

Kategorin gällde för respondenter(n=8) som inte ansåg att ekologisk produktion var hållbart, 

samt respondenter som var förvirrade av alla miljömärkningar, samt osäkra på vilka 
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märkningar de kunde lita på. Ett exempel på en kommentar från denna kategori var: " Väljer 

inte ekomat som kommer från de stora mataffärerna, exempelvis ICA och Coop, då jag inte 

vill bidra till mindre mångfald bland livsmedelstillverkare. Om jag handlar på ICA och det 

bara finns ekokaffe från de, köper jag hellre annat vanligt kaffe eller inte alls." 

7. Tillgänglighet, bekvämlighet, exponering. 

Kategorin gällde för respondenter(n=7) som valde bort HPK på grund av att det inte fanns 

tillgängligt, eller tillräckligt exponerat i butiken, samt respondenter som inte tyckte att de 

hade blivit utsatta för tillräckligt mycket marknadsföring och/eller reklam för hållbart 

producerade livsmedel. 

8. Agerande utifrån en egen definition av HPK 

Kategorin gällde för de respondenter(n=5) vilka motiverade sitt ickeval av HPK med att de till 

exempel köpte närproducerat-, veganskt-, inte slängde så mycket mat, odlade egen mat samt 

valde att fokusera på hållbara val i sin övriga livsstil istället för att se till HPK. Ett exempel på 

en kommentar från denna kategori var: "Det kan bli dyrt i längden så bland annat därför har 

jag nyligen flyttat ut på landet och börjat odla mat själv! Överflödet använder jag till 

byteshandel."  

9. Övrigt 

Ett fåtal respondenter(n=5) valde bort alternativet att köpa HPK, med motiveringen att de 

odlade egen mat, på grund av ointresse, samt att de ibland valde icke-ekologiska produkter på 

grund av att dessa hade längre hållbarhet.  

10. Konsumentmaktutövande 

Kategorin gällde för respondenter(n=3) som ville utöva sin konsumentmakt och främja, 

alternativt inte stödja en viss typ av produktion och/eller distribution av mat. 

11. Identitet/grupptillhörighet 

Kategorin gällde för respondenter(n=2) som hävdade att de oftare valde HPK när de umgicks 

med andra personer som också valde HPK. Däremot när de umgicks med personer som inte 

valde HPK så valde de inte heller HPK i samma utsträckning.  

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Validitet  

Enkäten hade mestadels slutna svarsalternativ. För att öka validiteten togs även några öppna 

svarsalternativ med, för att ge utrymme för ovanliga eller oförutsedda svar (23).  

Fritextsvaren i fråga 7 speglade i stor utsträckning de ursprungliga svarsalternativen till 

frågorna 3 - 6 i enkäten och kunde därmed delas in i kategorier som i hög grad liknade 

enkätfrågorna. Detta tyder på att enkätfrågorna hade en hög validitet, då de i stor utsträckning 

motsvarade respondenternas olika motiv till val-/ickeval av HPK. 
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 Frågorna och svarsalternativen bygger på Belascos beprövade teorier, vilket höjer validiteten 

i undersökningen eftersom det minskar risken att presentera irrelevanta svar till frågorna 

(23,22).  

 

6.1.2 Reliabilitet 

Innan enkäten skickades ut gjordes en pilotstudie med 10 respondenter. Enkäten granskades 

även av flera sakkunniga inom miljö- samt enkätstudier. Båda dessa insatser styrker enkätens 

validitet samt reliabilitet. Enkäten hade ett relativt stort antal respondenter, 336 st, vilket ger 

en hög precisionen och styrker dess reliabilitet ytterligare (23). 

 

6.1.3 Metodkritik 

I enkäten presenterades de båda matkassarna inte helt objektivt. Studien gjordes i samarbete 

med naturskyddsföreningen, vilket tydligt presenterades i början av enkäten. 

Introduktionstexten till enkäten innehöll även formuleringar som: “Hjälp oss att ta reda på vad 

som motiverar konsumenter att handla mer miljövänligt.” En risk finns att respondenter 

påverkades av detta, och försökte vara “duktiga” i sina svar genom att välja “rätt” alternativ 

(23). Avsikten med studien var dock att ta reda på vilka nyckelfaktorer som motiverar 

konsumenten att välja HPK och detta kunde göras trots att enkäten hade en subjektiv positiv 

inställning till HPK. Mycket fokus lades på att de båda kassarna skulle upplevas som 

likvärdiga. Trots detta innehöll den hållbara kassen fler råvaror och färre helfabrikat, vilket 

innebar att HPK blev något mer tidskrävande. HPK-kassen innehöll även mindre kött än 

PRO-kassen. Detta var en förutsättning både för få ner priset på HPK, men det skulle även 

kunna utgöra en faktor för vissa respondenter att välja bort HPK.  

Koldioxidberäkningarna till HPK-kassen gjordes av uppsatsförfattarna med utgångspunkt i 

Mat-och-klimatlistan version 1.0 av Elin Röös (25). Att beräkna är mycket komplext och kan 

göras på olika sätt. Koldioxidberäkningarna i denna studie kan innehålla vissa felmarginaler, 

men då koldioxidberäkningar inte utgjorde huvudsyftet med denna studie är detta inte 

prioriterat. 

Framtagandet av HPK-kassen strävade mot att ta fram en så pass likvärdig kasse som möjligt 

beträffande volym, näringsinnehåll och energimängd. Det är dock sannolikt att det ändå 

skiljer sig lite åt mellan de olika kassarna eftersom de inte innehåller exakt samma varor. För 

en mer energi- och näringsmässigt jämförbar kasse kunde näringsberäkningar gjorts för de 

båda kassarna. Av resursskäl valdes dock att inte göra det inom denna studie. 

För en högre validitet och detaljnivå i denna studie, skulle även uförliga beräkningar med 

faktorerna energimängd, matvolym, näringsinnehåll samt middagsplanering med recept, 

kunna ha gjorts. Valet att i denna studie ej använda den mest utförliga metoden till 

utformandet av HPK-kassen grundar sig i de resursbegränsningar som satte ramarna för 

studien.   
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Syftet att ta fram HPK-kassen var att göra en illustration av hur ett exempel på en HPK kan se 

ut, och detta illustrerades i form av en matkasse.  Trots att en mindre utförlig metod användes 

för att ta fram HPK-kassen, uppfyller den fortfarande sitt syfte i undersökningen. 

Validiteten i underökningen skulle eventuellt kunna minska på grund av att presentationen av 

matkassarna i enkäten inte illustrerar en exakt jämförelse mellan de två kassarna i matmängd, 

energi- och näringsinnehåll. Men som presenteras utifrån enkäten (bilaga 1) är illustrationen 

av HPK inte på den detaljnivå att det skulle påverka undersökningens syfte negativt. 

Enkäten genomfördes på två olika ställen; genom personlig kontakt på Biomedicinskt 

Centrum (BMC) i Uppsala, samt elektroniskt via uppsatsförfattarnas personliga nätverk i 

sociala medier. Att genomföra den på två olika ställen innebar att den fick ett bredare urval 

samt komma närmre målgruppen: “Vanliga konsumenter som regelbundet köper mat till 

hushållet.”  

Det faktum att enkäten genomfördes på BMC i Uppsala förklarar troligtvis det höga antalet 

studenter bland respondenterna. Genom att genomföra enkäten via sociala medier 

exkluderades vissa målgrupper, till exempel icke-användare av sociala medier. Eftersom 

undersökningen genomfördes av två kostvetarstudenter är det även sannolikt att personer i 

deras nätverk via sociala medier, i större utsträckning är matintresserade än den allmänna 

befolkningen. Detta kan ha påverkat svaren samt vilka respondenter som valde att svara på 

enkäten. Då enkäten spreds via sociala medier gick det heller inte att beräkna bortfall eftersom 

det inte är möjligt att se hur många som har sett enkäten och valt att inte svara på den.  

Ett ännu mer representativt urval hade troligtvis uppnåtts om undersökningen genomförts på 

flera platser. Resursbristen begränsade dock undersökningen till dessa forum. Det finns även 

en viss möjlighet att samma respondenter kan ha fyllt i enkäten flera gånger.  

 

6.2 Resultatdiskussion  
Hos respondenterna finns en överrepresentation av kvinnor, högutbildade, studenter samt 

personer inom åldersgruppen 19 - 35 år. Det var dessutom signifikant fler kvinnor som 

svarade att de både ville välja- samt troligtvis kommer att köpa HPK. Enligt KRAV:s statistik 

för den genomsnittlige konsumenten för KRAV-produkter är majoriteten kvinnor, 

högutbildade, bor i en stor eller medelstor stad samt är mellan 20-30 år. Statistiken om kön, 

utbildning och ålder stämmer väl överens med resultaten i denna studie (19). Dimitri och 

Dettmanns tidigare forskning om ekologiska konsumenter visar att ett av de vanligaste 

karaktärsdragen är hög utbildning (18). Vilket överensstämmer med att majoriteten av 

respondenterna i denna studie som svarade att de både ville välja- samt troligtvis kommer att 

köpa HPK var högutbildade. 

 

Enligt Belasco har kvinnor en tradition av att vara ansvariga för hushållets matinköp och 

matlagning och skulle därmed kunna förväntas vara mer intresserade av matfrågor (22). Detta 

kan möjligen förklara varför en signifikant större andel kvinnor svarade att de både ville 

välja- samt troligtvis kommer att köpa HPK.  

Av respondenterna svarade 93 % att de skulle vilja välja HPK och 73 % att det var troligt att 

de faktiskt kommer att köpa HPK. Då medverkan i enkäten var frivillig är det sannolikt att 
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urvalet inte var helt representativt. Individer med extra stort mat- och miljöintresse kan ha 

varit överrepresenterade bland respondenterna.  

Av respondenterna var det fler män än kvinnor som svarade nej, vad gäller både att vilja välja 

HPK och att faktiskt köpa HPK. I fritextsvaren i fråga sju hade även flera respondenter 

angivit att de vill ha en köttrikare kost än HPK. Belasco säger i sin litteratur att kött alltid har 

varit en större del i männens kost än hos kvinnorna (22). En möjlig förklaring till att fler män 

är negativa till HPK kan vara för den mindre köttmängden i HPK. 

Bland respondenterna som svarade att det var troligt att de faktiskt kommer att köpa HPK, var 

det signifikant fler personer som angav “arbetande” som sysselsättning. Det fanns även en 

svag korrelation mellan stigande ålder och trolighet att faktiskt köpa HPK. Detta kan delvis 

förklaras med att många unga samt studenter har ansträngd ekonomi och därmed inte ansåg 

sig ha råd att köpa mer ekologiskt. Denna slutsats bekräftades även av kommentarerna i 

enkäten, där flera respondenter uttryckte en vilja att köpa mer ekologiskt, men att det högre 

priset i kombination med en studentinkomst utgjorde ett hinder mot att köpa HPK. 

Den viktigaste aspekten i flest kvinnors (44 %) val/ickeval av HPK var ansvar, medan den 

viktigaste aspekten hos män (40 %) val/ickeval av HPK var bekvämlighet. Även detta 

indikerar att kvinnor har ett större intresse för miljöfrågor relaterat till kost, eftersom 

alternativet “ansvar” innefattar fler omvärldsfaktorer som produktionsförhållanden och 

miljökonsekvenser. Alternativet “bekvämlighet” innefattar mer individuella faktorer som tid, 

energi och invanda beteendemönster (22). 

 Detta förklarar även att fler kvinnor ansåg det vara troligt att de faktiskt kommer att köpa 

HPK, då denna i hög utsträckning baseras på omvärldsfaktorer som till exempel 

produktionsförhållanden och miljökonsekvenser. 

 Att flest män svarade “bekvämlighet” som den viktigaste aspekten kan även i viss mån 

kopplas till att män i stor utsträckning har setts överkonsumera kött. Denna överkonsumtion 

har både stor miljöpåverkan samt kan bidra till kroniska hälsoproblem (22,1). Detta står i 

konflikt mot ansvarsaspekten då denna innefattar både miljö- och hälsofaktorer (22). 

Både bland män och kvinnor var det minst antal personer som valde identitet som den 

viktigaste aspekten i sitt kostval. Faktorerna i identitetsaspekten som familjetraditioner, 

kulturella traditioner, religiösa traditioner, politiska- eller etiska värderingar kan mycket väl 

tänkas ligga till grunden för fler kostval än vad som syns i resultatet (22). Ett exempel på detta 

är det näst mest frekventa svaret på fråga 4, som handlade om vilka faktorer som är viktigast i 

matvalet där svaret var “att främja höga djurskyddskrav ”. Svaret innehåller även en etisk 

värdering som gör att identitetsdimensionen går in i kostvalet. Detta behöver dock inte utgöra 

den viktigaste aspekten. Respondentens vilja att främja höga djurskyddskrav kan även grunda 

sig i dennes vilja att ta ansvar, även om det också i grunden kan ses som en etisk värdering.  

Många av respondenterna angav “hälsa” (58 %) samt “tillsatsfritt” (41 %) som några av de tre 

viktigaste ansvarsfaktorerna i sitt matval. Pelletier skriver tillsammans med andra forskare att 

individer som är intresserade av hållbart producerad mat även tenderar att äta mer hälsosamt 

(21). Detta stämmer väl överens med vår tidigare slutsats att det fanns en överrepresentation 

av respondenter med intresse för mat och miljö. 
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Majoriteten av respondenterna angav “pris” (90 %) samt “tillgänglighet” (71 %) som en av de 

tre största hindren mot att köpa HPK. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning 

(6,17). Däremot hade faktorn “gammal vana” inte lika stor inverkan på val-/ickeval av HPK, 

vilket skiljer sig från tidigare forskning (6,18).  

Majoriteten av respondenterna angav “personliga preferenser” (84 %) som en av de tre 

viktigaste identitetsfaktorerna som påverkade deras matval. Denna faktor är svår att analysera, 

då det finns många anledningar som skulle kunna rymmas inom denna kategori, till exempel 

matallergier, dieter och smak. En faktor, som även togs upp av en respondent i 

kommentarerna, var att det är svårt att hitta hållbara alternativ av allergianpassad kost, till 

exempel ekologiskt glutenfritt bröd eller ekologiska laktosfria mejeriprodukter.  Även 

alternativet “tidigare mat relaterade erfarenheter” var relativt vanligt förekommande (45 %). 

Detta talar även Belasco om i sin teori om måltidsminnen, vilken belyser vikten av att skapa 

ett positivt första intryck av kosten för att få konsumenter att välja det (22).   

Både tidigare forskning, samt resultaten i denna studie, visar att det finns en stor okunskap 

bland konsumenter om HPK, vilket kan utgöra ett hinder mot att äta hållbart. Många av 

respondenterna likställde HKP med lokalproducerat. Enligt definitionen på HPK i denna 

uppsats finns det inget samband mellan denna och lokalproducerad kost. Detta är ytterligare 

en bekräftelse på att okunskapen om HPK är idag stor bland konsumenter. Både tidigare 

forskning och denna studie visar att konsumenter idag saknar kunskap om proportionerna för 

matens miljö- och klimatpåverkan. Detta bekräftas av att flera respondenter rättfärdigar sitt 

val av IHPK med andra miljöfrämjande insatser, till exempel sopsortering, minskad 

energianvändning samt färre bil- och flygresor (6,21).  
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7. Slutsats 

 
En stor andel av respondenterna skulle vilja välja HPK, medan en något mindre andel av 

respondenterna anser det troligt att de faktiskt kommer att köpa HKP. Kvinnor var mer 

benägna än män, både att intressera sig för, samt att vilja välja och köpa HPK. Hög ålder och 

arbete som sysselsättning ökade sannolikheten för att konsumenten ska välja HPK. Män ansåg 

bekvämlighetsfaktorerna som de viktigaste faktorerna i sitt kostval medans kvinnorna ansåg 

att ansvarafaktorerna var de viktigaste. 

De viktigaste bekvämlighetsfaktorerna i konsumentens val-/ickeval av HPK var pris och 

tillgänglighet. Den viktigaste ansvarsfaktorn var hälsa och den viktigaste identitetsfaktorn var 

personliga preferenser som till exempel matallergi, diet eller smak. 

Många konsumenter anser även att okunskap om HPK utgör ett hinder för att välja den.  
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9. Bilagor 

 

9.1 Bilaga 1  

 

Enkäten till undersökningen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Efter råvarurevideringar i bilaga 2, är koldioxidutsläppen för HPK-kassen på 46,22 CO2 e 

ekv, samt priset på 1262 kr. Den innehåller inte heller längre nötfärs eller viltskav. 

koldioxidutsläppen för PRO-kassen är nu även ändrade till 115,43 CO2 ekv, samt priset till 

1257 kr.   

*  46,22 CO2 ekv. 
* 1262 kr 

* 115,43 CO2 ekv. 
* 1257 kr 

133,7 CO2 ekv. 50,4 CO2 ekv. 
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Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. 

Svaren hanteras konfidentiellt, och de kommer inte användas för andra ändamål än 

denna uppsats. Resultatet publiceras på databasen DIVA, Instutitionen för 

kostvetenskap, senast 130829. Resultatet kommer även användas av 

Naturskyddsföreningen i kampanjen “Mera eko” under 2013. 

* Required 

* 

  Ja 

  Nej 

* 

  Ja 

  Nej 

* 

  Ansvar. Hänsyn till matens produktionssätt och konsekvenser för miljön 

och omvärlden dominerar mitt val. 

  Bekvämlighet. Pris-, tids- och energiaspekter samt invanda 

beteendemönster dominerar mitt val. 

  Identitet. Personliga preferens som smak, dieter, familjvärderingar och 

personliga erfarenheter dominerar mitt val. 
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* 

  Jag vill välja mat som inte påverkar människor i andra länder negativt. 

  Jag vill välja mat som inte produceras på bekostnad av framtida 

generationers utrymme- och möjlighet att försörja sig.   

  Jag vill välja mat som bidrar till en mångfald av växter- och djurarter.  

  Jag vill välja mat med få tillsatser. 

  Jag vill välja mat som producerats utan bekämpningsmedel. 

  Jag vill välja mat som håller mig hälsosam. 

  Jag vill välja mat som inte är genmodifierad 

  Jag vill välja mat som inte odlats med konstgödsel. 

  Jag vill välja mat som produceras med höga djurskyddskrav. 

  Jag vill välja mat som inte bidrar till utfiskning av haven. 

  Other:  

* 

  Högt pris 

  Svårt att få tag på produkter 

  Tidskrävande matlagning 

  Krånglig matlagning 

  Vill inte bryta gamla vanor 

  Other:  
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* 

  Personlig preferens, t ex smak, val av diet ect. 

  Familjetraditioner 

  Kulturella traditioner 

  Religiösa traditioner 

  En del av min identitet 

  Tidigare matrelaterade erfarenheter  

  Politiska värderingar 

  Etiska värderingar 

  Grupptillhörighet 

  Other:  

 

 

Kön * 

  Kvinna 

  Man  
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Ålder * 

  18 > 

  19 - 25 år 

  26 - 35 år 

  36 - 45 år 

  46 - 55 år 

  56 - 65 år 

  66 < 

Utbildning * 

(Kryssa i högsta avslutade utbildning.) 

  Grundskola 

  Gymnasiumexamen 

  Universitets- eller högskolexamen 

  Other:  

Arbetsstatus * 

  Arbetslös 

  Arbetandes 

  Studerandes 

  Sjukskriven 

  Pensionär  

  Other:  

Submit
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9.2 Bilaga 2 

Nedan följer en lista av innehållet i PRO:s matkasse från 2012 samt innehållet i HPK-kassen 

som använts som exempel på HPK i enkäten för denna studie. Även pris i svenska kronor 

samt utsläpp i kilo koldioxidekvivalenter redovisas för respektive kasse.  

Mängderna i båda kassarna utgår från förpackningsstorlekarna i PRO:s grundkasse. Även 

priserna och koldioxidutsläppen är beräknade utifrån dessa mängder. Kolumnerna redovisas i 

samma ordning som PRO redovisar sin innehållslista. 

Priset på varorna i HPK-kassen utgick från matpriserna på Coop forum Stenhagen i Uppsala, 

då det var en av butikerna som ingick i PRO:s matkasseundersökning i Uppsala från 2012. 

Prisuppgifterna inhämtades vid ett personligt besök i butiken. Priset på varorna i PRO-kassen 

kommer direkt från PRO:s prisundersökning (3). 

Redovisningen av koldioxidutsläpp är gjord med utgångspunkt i rapporten Mat-och-

klimatlistan version 1.0 av Elin Röös, doktorand vid Sveriges lantbruksuniversitet (25). I Mat-

och–klimatlistan är koldioxidutsläppen för respektive livsmedel/livsmedelskategori 

redovisade per kg produkt. Dessa har sedan av uppsatsförfattarna justerats så att de motsvarar 

aktuell mängd i PRO-kassen. (Exempel: Socker släpper ut 0.6 kg CO2e per kg produkt enligt 

Mat-och-klimatlistan. Då PRO-kassen innehåller 2 kg socker beräknas koldioxidutsläppet till 

0,6 * 2 = 1,2 kg CO2e (25). ) För vissa råvaror har det funnits givna kategorier i Mat-och-

klimatlistan. För de råvaror som saknat given kategori har dessa placerats i en 

samlingskategori, vilken har en gemensam uppskattad mängd koldioxidutsläpp i Mat-och-

klimatlistan. För de råvaror som hamnat i samlingskategorier kan det förekomma en viss 

felmarginal i uppskattningen av deras individuella koldioxidutsläpp. Varukategorierna 

redovisas under respektive råvara i tabellen nedan Och de råvaror som hamnat i 

samlingskategorier är markerade med röd färg. 

För att minska HPK-kassens totala koldioxidutsläpp har flera animaliska proteinkällor bytts ut 

mot vegetabiliska proteinkällor, bl a i form av baljväxter.  Vid dessa byten har inga energi- 

eller näringsberäkningar gjorts. 

Baljväxterna har en kortare livscykel och lägre utsläpp av växthusgaser, vilket gör dem till ett 

miljövänligare alternativ än de animaliska produkter som de har ersatt i kassen (1,11,14). 

 

Vara i PRO:s kasse Pris 

Utsläpp: 

CO2e/kg/ 

produkt Vara i HPK-kasse Pris 

Utsläpp: 

CO2e/kg/ 

produkt 

Strösocker Dansukker 2 kg 

Kategori: Mjöl, socker, gryn 19,95 1,20 

Eko, socker, 2 kg 

Kategori: Mjöl, socker, gryn 43,00 1,20 
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Havs salt, 500 g 

Kategori: Mjöl, socker, gryn 15,95 Ca 0,30 

Salt, 500 g 

Kategori: Mjöl, socker, gryn 3,25 Ca 0,30 

Havregryn Fiber 750 g 

Kategori: Mjöl, socker, gryn 9,95 0,45 

Eko, havregryn, 750 g 

Kategori: Mjöl, socker, gryn 14,90 0,45 

Potatismos Klassiskt, 420 g 

Kategori: Sås, kryddor 18,50 Ca 0,50 

Eko, potatis, 2 kg 

Kategori: Potatis 35,8 0,02 

Snabbmakaroner 1 kg 

Kategori: Pasta 11,95 0,80 

Eko, makaroner, 1 kg 

Kategori: Pasta 24,90 0,80 

O´boy, 700 g  

Kategori: Sås, kryddor 27,95 Ca 0,70 

O´boy, 700 g  

Kategori: Sås, kryddor 27,95 Ca 0,70 

Husman, 260g 

Kategori: Bröd 9,95 0,21 

Eko, hällknäckebröd, 260g 

Kategori: Bröd 19,50 0,21 

Vetekaka 24-pack, 900 g 

Kategori: Bröd 27,95 0,70 

Eko, rågbröd, 900g 

Kategori: Bröd 34,00 0,70 

Lingongrova original, 500 

g 

Kategori: Bröd 18,90 0,40 

Eko, bröd, 500g 

Kategori: Bröd 19,90 0,40 

Ballerina original, 190 g 

Kategori: Godis 12,95 Ca 0,38 

Eko, havrekakor, 190 g 

Kategori: Godis 15,70 Ca 0,38 

Familjemusli original, 750 

g 

Kategori: Mjöl, socker, gryn 18,50 Ca 0,45 

Eko, musli, 750g 

Kategori: Mjöl, socker, gryn 21,90 Ca 0,45 

Jasminris, 1 kg 

Kategori: Ris 21,95 2,00 

Eko, Matvete, 1 kg 

Kategori: Pasta 27,00 Ca 0,80 

Bregott, 600 g 

Kategori: Smör 38,90 4,80 

Eko Milda, 600 g 

Kategori: Margarin 24,90 1,00 

Smör/Rapsolja, 500 g 

Kategorier: Smör samt olja 22,90 Ca 2,38 

Rapsolja, 500 g 

Kategori: Olja 8,50 0,75 
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Yoghurt naturell, 1 kg 

Kategori: Mjölk, fil, yoghurt 12,40 1,00 

Eko, yoghurt, 1kg 

Kategori: Mjölk, fil, yoghurt 15,20 1,00 

Mellanmjölk 1,5% 1 liter 

Kategori: Mjölk, fil, yoghurt 7,95 1,00 

Eko, mellanmjölk 1 liter 

Kategori: Mjölk, fil, yoghurt 11,60 1,00 

Vispgrädde 36-40%, 300 g 

Kategori: Grädde 10,35 1,20 

Havregrädde, 330 ml 

Kategori: Mjöl, socker, gryn 10,80 Ca 0,20 

Herrgårdsost 28%, 650 g 

Kategori: Ost 68,50 5,20 

Eko jordnötssmör, 650 g 

Kategori: Nötter 45,90 Ca 1,00 

Smör 500 gr 

Kategori: Smör 28,50 4,00 

Rapsolja, 500 g 

Kategori: Olja 8,50 0,75 

Senap Plastflaska, 500 g 

Kategori: Sås och kryddor 14,95 0,50 

Senap Plastflaska, 500 g 

Kategori: Sås och kryddor 14,95  0,50 

Felix skivad 

Smörgåsgurka, 600 g 

Kategori: Juice och sylt 17,95 Ca 1,80 

Eko, Fryst spenat, 600g 

Kategori: Salladsgrönsaker norden 15,50 Ca 0,50 

Ägg 6-pack, 360 g 

Kategori: Ägg 13,00 0,48 

Eko ägg, 6 pack, 360 g 

Kategori: Ägg 18,90 0,48 

Taco skal, 135 g 

Kategori: Chips 14,95 Ca 0,27 

Eko chips, 135 g  

Kategori: Chips 13,50 0,27 

Falukorv Deli 550 gram 

Kategori: Chark 25,90 3,85 

Eko, falukorv, 550 g 

Kategori: Chark 35,75 3,85 

Blodpudding 425 gram 

Kategori: Chark 7,20 2,98 

Eko, Kikärtor, burk, 425 g 

Kategori: Baljväxter 12,20 0,10 

Fetaost, 150 g 

Kategori: Ost 16,90 1,20 

Eko, fetaost, 150 g 

Kategori: Ost 19,90 1,20 

Mammas köttbullar, 350 g 

Kategori: Köttfärs 18,95 Ca 5,60 

Falafel, 350g (ca 2 port) 

Kategori: Färdig rätt vegetarisk 39,50 1,00 
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Frysta kycklingfiler, 1 kg 

Kategori: Fågelkött 69,00 3,00 

Eko, kyckling hel, 1 kg 

Kategori: Fågelkött 98,75 3,00 

Nötfärs 10 %, 1 kg 

Kategori: Nötkött 84,90 26,00 

Sojafärs, 400g 

Kategori: Quorn 27,90 Ca 1,60 

   

+ Eko, röda linser, 300 g (ger 600g i 

blötvikt) 

Kategori: Baljväxter 13,50 0,20 

Stinas kyckling Original, 1 

kg 

Kategori: Fågelkött 31,95 3,00 

Eko, gröna linser, 500 g (ger 1 kg i 

blötvikt) 

Kategori: Baljväxter 21,50 0,35 

Fiskpinnar torsk panerade 

frysta, 400g 

Kategori: Fisk 19,95 1,20 

Eko, MSC, fiskpanetter, 400g 

Kategori: Fisk 40,90 1,20 

Fiskgratäng med dill, 600g 

(ca 2 port) 

Kategori: Färdigrätt med 

fisk 25,95 4,00 

Broccoligratäng, 600 g 

Kategori: Färdigrätt vegetarisk 24,90 0,40 

Laktosfri mjölk 1,5 %, 1 

kg 

Kategori: Mjölk, fil, yoghurt 15,50 1,00 

Laktosfri mjölk 1,5 %, 1 kg 

Kategori: Mjölk, fil, yoghurt 15,50 1,00 

Potatis 1:a klass, 1 kg 

Kategori: Potatis 7,90 0,10 

Eko, potatis, 1 kg 

Kategori: Potatis 17,90 0,10 

Bananer lösvikt , 1 kg 

Ej Krav 

Kategori: Frukt import 9,90 0,60 

Svenska Eko äpplen, 1 kg 

Kategori: Frukt norden 24,90 0,20 

Grillhamburgare 8 st, 720 

g 

Kategori: Köttfärs 43,50 Ca 11,52 

Eko, Kidneybönor, 720 g 

Kategori: Baljväxter 20,70 0,50 

Aptitrödbetor Skivade, 370 

g 

Kategori: Juice och sylt 16,95 Ca 1,11 

Eko, Rödbetor 370 g 

Kategori: Rotfrukter, lök, kål 6,6 0,07 
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Fiskbullar i hummersås, 

185 g 

Kategori: Fisk 16,50 0,56 

Tofu, 185 g 

Kategori: Baljväxter 15,9 Ca 0,20 

Makrill i tomatsås, 220g 

Kategori: Fisk 31,95 0,66 

Eko, Keso, 220g 

Kategori: Grädde 13,2 Ca 0,90 

Wokgrönsaker, 450 g 

Kategori: Salladsgrönsaker 

norden 15,50 Ca 0,50 

Eko, Fryst broccoli, 500g 

Kategori: Salladsgrönsaker norden 17 Ca 0,50 

Tomatketchup med mindre 

socker och salt, 500g 

Kategori: Sås, kryddor 16,95 0,50 

Eko, ketchup, 500g 

Kategori: Sås, kryddor 28,95 0,50 

Rapsolja, 1 kg 

Kategori: Olja 16,95 1,50 

Rapsolja, 1 kg 

Kategori: Olja 16,95 1,50 

Olivolja Original Classico 

1 kg 

Kategori: Olja 44,95 1,50 

Rapsolja, 1 kg 

Kategori: Olja 16,95 1,50 

Soya Mushrom, 500 g 

Kategori: Sås, kryddor 18,50 0,50 

Soya Mushrom, 500 g 

Kategori: Sås, kryddor 18,50 0,50 

Spagetti, 1 kg 

Kategori: Pasta 11,95 0,80 

Eko, spaghetti, 1 kg 

Kategori: Pasta 11,50 0,80 

Te Yellow Label 20-pack, 

50 g 

Kategori: Kaffe, te 9,70 0,15 

Eko, Te, 40 g 

Kategori: Kaffe, te 8,90 0,15 

Saft Önos Sv vinbär, 500 g 

Kategori: Läsk 27,50 Ca 0,15 

Eko, saft, 500 ml 

Kategori: Läsk 28,90 Ca 0,15 

Bacon, 140 g 

Kategori: Fläskkött 11,95 0,84 

Veg. Biffar, 140 g 

Kategori: färdig rätt vegetarisk 19,30 0,5 

Kalles kaviar, 190 g 

Kategorier: Fisk samt  

 sås & kryddor 18,95 Ca 0,29 

Eko + MSC, kaviar, 190 g 

Kategorier: Fisk samt  

 sås & kryddor 21,50 Ca 0,29 
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Glass 2 L 

Kategori: Glass 20,95 4,00 

Glass 2 L 

Kategori: Glass 20,95 4,00 

Krögarpytt fryst, 720 g 

Kategori: Färdigrätt med 

kött 24,90 2,00 

Vegetarisk gratäng, 600 g 

Kategori: Färdigrätt vegetarisk 29,80 0,50 

Kaffe Löfbergs  

KRAV 

Kategori: Kaffe, te 41,95 3 

Kaffe Löfbergs  

KRAV 

Kategori: Kaffe, te 41,95 3 

Vetemjöl 2 kg 

Kategori: Mjöl, socker, gryn 18,95 1,20 

Eko, Vetemjöl 2 kg 

Kategori: Mjöl, socker, gryn 18,95 1,20 

Eko, morötter 1 kg 

Kategori: Rotfrukter, lök, kål 14,90 0,20 

Eko, morötter 1kg 

Kategori: Rotfrukter, lök, kål 14,90 0,20 

Torskfilé fryst, 400g 

Kategori: Fisk 34,95 1,20 

Eko, Torskfilé fryst, 400g  

Kategori: Fisk 34,95 1,20 

TOTALT: 1257 115,43*  1262 46,22* 

 

*OBS! Detta är bara ett skattat exempel (se texten till Bil. 2.) Matens energi- samt 

näringsinnehåll är ej beräknade och dessa kan skilja mellan PRO-kassen och HPK-kassen. 
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9.3 Bilaga 3 

Uppsatsförfattarnas arbetsinsats i de respektive delarna av uppsatsen: 

- Planering av studien och uppsatsarbetet 50/50 

- Litteratursökning 50/50 

- Datainsamling 50/50 

- Analys 50/50 

- Skrivande av uppsatsen 50/50  

 


