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Titel: Studenters inställning och inköpsmotiv av ekologiska livsmedel 
Författare: Amanda Grave Jah och Anna Olsson 
Handledare: Margaretha Nydahl, Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet 
 
 
SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Många har en positiv inställning till ekologiska livsmedel men det avspeglas inte 
i inköpsfrekvensen av ekologiska livsmedel, utan andra inköpskriterium är viktigare för 
konsumenterna. Då utbudet på den ekologiska livsmedelsmarknaden ökar för varje år och för 
att marknaden ska kunna fortsätta växa med framgång är det viktigt för marknadens aktörer 
att veta vilka konsumenter som köper vad och varför när det kommer till ekologiska 
livsmedel.  
Syfte: Syftet är att undersöka i vilken utsträckning studenter köper ekologiska livsmedel. 
Uppsatsen ämnar även undersöka studenters inställning till och inköpsmotiv för ekologiska 
livsmedel. 
Metod: En enkätundersökning genomfördes bland studenter på Uppsala universitet. Totalt 
deltog 126 studenter i undersökningen. 
Resultat: Viktigaste inköpskriterierna för livsmedel är att det ser fräscht ut, är producerat i 
Sverige, har god smak och har lågt pris. Ekologiskt producerat är inte det viktigaste 
inköpskriteriet för något livsmedel. Det är 55 procent som tycker det är viktigt eller mycket 
viktigt att köpa ekologiska livsmedel, 12 procent tycker det är oviktigt eller mycket oviktigt. 
Tydligaste inköpsmotivet till att köpa ekologiska livsmedel är miljön med 82 procent och 93 
procent har köpt ett ekologiskt livsmedel de senaste tre månaderna. 
Slutsats: Studenterna har en positiv inställning till ekologiska livsmedel och den återspeglas i 
inköpsfrekvensen av mjölk och banan där inköpsfrekvensen är högst men inte i 
inköpsfrekvensen av kött, kaffe och pasta där inköpsfrekvensen är lägst. Ekologiskt 
producerat är inte det viktigaste inköpskriteriet utan hamnar i genomsnitt på en tredjeplats. 
Att värna om miljön är det största inköpsmotivet till att köpa ekologiska livsmedel. 
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ABSTRACT 
Background: Many people have positive attitudes towards organic foods but this is not 
reflected in the purchase frequency, other purchase criteria´s are more important to the 
consumers. The range on the organic food market is growing and for the market to continue to 
grow successfully it is important for market participants to know which consumers buy what 
and why they are buying those products when it comes to organic foods. 
Aim: The aim is to examine the extent to which students are buying organic foods. The study 
also intends to examine students' attitudes and purchasing motives of organic food. 
Method: A questionnaire survey was conducted among students at Uppsala University. A 
total of 126 students participated.  
Results: The most important purchasing criteria is that the food is fresh-looking, is produced 
in Sweden, has a good taste and a low price. Organically produced is not the most important 
purchase criterion. A total of 55 percent think it is important or very important to buy organic 
food, 12 per cent think it is unimportant or very unimportant. Motive for buying organic food 
is the environment for 82 percent of the students, 93 percent has bought organic food the past 
three months. 
Conclusion: Students have positive attitudes towards organic foods, it is reflected in the 
purchase frequency of milk and banana, where the purchase frequency is the highest, but not 
in the purchase frequency of meat, coffee and pasta, where the purchase frequency is the 
lowest. Organically produced is not the most important purchase criterion, but comes on 
average in third place. The largest motive for purchasing organic food is to protect the 
environment. 
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Definitioner 
 
 
Ekologiska livsmedel: Livsmedel som är certifierade enligt EUs, KRAVs eller annan 
godkänd ekologisk märkning. 
 
Konventionella livsmedel: Livsmedel som inte är ekologiskt producerade. 
 
Etiskt producerade livsmedel: Livsmedel med en etisk märkning, exempelvis Fairtrade, 
vilket är en märkning som främst bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare 
och anställda. 
 
Altruism: “Osjälviskhet, att vilja och behandla någon annan (mänsklig) varelse än en själv 
väl, utan avsikt att därigenom gagna sitt eget intresse” (Nationalencyklopedin 2014). 
 
Egoism: “Egenkärlek, själviskhet, inställningen att det främsta målet för envars handlande är 
att befrämja sitt eget intresse i så hög grad som möjligt, och andras intresse bara när detta 
gagnar ens egenintresse” (Nationalencyklopedin 2014). 
 
Inköpsmotiv: Det skäl som ligger bakom ett inköp. 
 
Inköpsfrekvens: Hur ofta ett inköp förekommer. 
 
Inköpskriterium: Det villkor som ska vara uppfyllt vid inköp.  
 
Inställning: Förhållningsätt till något eller någon.  
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1. Bakgrund 
 

Vad är det som spelar in vid inköp av livsmedel och framför allt ekologiska livsmedel? Det 
som ligger bakom konsumenters inköp har bland annat att göra med vilka värderingar och 
inställningar de har men även andra faktorer som prissättning och tillgänglighet spelar in. 
Många har en positiv inställning till ekologiska livsmedel och utbudet på den ekologiska 
livsmedelsmarknaden ökar för varje år. Studier visar dock att även om inställningen är positiv 
till ekologiska livsmedel avspeglas det inte alltid i inköpsbeteendet, utan andra 
inköpskriterium kan komma före. För att ekologiska livsmedelsmarknaden ska kunna fortsätta 
växa med framgång är det viktigt för marknadens aktörer att veta vilka konsumenter som 
köper vad och varför när det kommer till ekologiska livsmedel. Denna uppsats undersöker 
studenters inställning till och inköpsmotiv för ekologiska livsmedel.  

2. Introduktion 
2.1.0Vad0är0konventionell@0och0ekologisk0produktion?0
 
Ofta jämförs konventionellt produktion med ekologiskt produktion. Konventionell produktion 
är på det sätt som vi har brukat jordar i sedan lång tid tillbaka, det är det ”vanliga och 
traditionella” (Nationalencyklopedin 2014) sättet att odla på. Inom konventionell produktion 
är det är godkänt att använda kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel vilket är något 
som ekologisk produktion i stor grad sätter sig emot. De största skillnaderna mellan 
konventionellt- och ekologiskt producerade livsmedel är bland annat som ovan nämnt att 
ekologisk produktion inte använder kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel samt att 
djuren får i större grad utlopp för sina naturliga beteenden. En till stor skillnad är att GMO 
(genmodifiering) inte är tillåtet i ekologiskt produktion (Livsmedelsverket 2014a). 
 
Statens Jordbruksverk skriver på sin hemsida att “Ekologisk produktion strävar efter att nyttja 
naturresurser som energi, mark och vatten på ett långsiktigt hållbart sätt. Stor biologisk 
mångfald och hög ambition när det gäller djurens välfärd är andra ledstjärnor” 
(Jordbruksverket 2014).!
 
IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) definierar ekologiskt 
som följande; "Ekologiskt lantbruk är ett produktionssystem som bevarar jordarnas, 
ekosystemens och människornas hälsa. De förlitar sig på ekologiska processer, biologisk 
mångfald och lokalt anpassade kretslopp istället för användning av insatsmedel med skadliga 
effekter. Ekologiskt lantbruk kombinerar tradition, innovation och vetenskap till gagn för vår 
gemensamma miljö, främjar rättvisa relationer och en god livskvalitet för alla” (IFOAM 
2014). 
 
Inom EU gäller det att när ett livsmedel uppfyller kraven i EU-förordningen nr 834/2007 och 
EU-förordningen 889/2008 får det kallas ekologiskt producerat och märkas med EUs 
ekologiska märkning (en grön symbol med vita stjärnor på i form av ett löv). Ett 
kontrollorgan kontrollerar att kraven på ekologiskt uppfylls. EU-märket är en lägsta nivå för 
att få kallas ekologiskt men det finns också organisationer som har högre krav till exempel 
organisationen KRAV (Jordbruksverket 2014). 
 
Den mest kända ekologiska märkningen i Sverige är KRAV och 80 procent av alla ekologiska 
livsmedel inom detaljhandeln är KRAV-märkta. Det är en icke vinstdrivande organisation, 
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alla företagsmedlemmar betalar en avgift som bland annat går till att marknadsföra KRAV-
märket. Reglerna tas fram av medlemmarna i organisationen och medlemmarna kan vara allt 
från livsmedelsföretag till miljöorganisationer vilket gör KRAV mer anpassat efter svenska 
normer. Även allmänheten kan ta del av förslagen till nya regler och tycka till om dem 
(KRAV 2014).  
 
Skillnaden mellan EUs ekologiska regler och KRAVs regler rör främst djurhållningen, slakten 
och fodret. Bland annat ska grisar få möjlighet att böka och bada i gyttja på sommaren, kor 
och ungtjurar ska få beta på sommaren samt att kor ska få vara ensamma när de kalvar och 
amma sin kalv till en början. Vid slakt hålls hela djurgruppen samman för att undvika 
stressade djur och elektriska påfösare får inte användas. Fodret ska vara kravmärkt vilket 
gynnar den biologiska mångfalden på många sätt. Det finns även skillnader som rör tillsatser, 
KRAV tillåter till exempel inte nitrit som en tillsats. Regler för socialt ansvar gäller både på 
svenska och importerade produkter (KRAV 2014).  
 
Överlag har Sverige ett starkt djurskydd (oavsett konventionellt eller ekologiskt) i jämförelse 
med resten av EU. De största och viktigaste skillnaderna är när det kommer till djurtransport 
och slakt. Djuren i Sverige får inte transporteras längre än åtta timmar medan det inom EU 
tillåts längre transporter. Vad gäller religösslakt så som halal- eller koscherslakt så ska djuren 
i Sverige bedövas innan avblodning vilket inte behövs i EU (Jordbruksverket 2012, Sveriges 
Riksdag 2014). 
 

2.2.0Den0ekologiska0livsmedelsmarknaden0
Den ekologiska livsmedelsmarknaden växer i hela världen. Allra störst är den i nordvästra 
Europa, USA kommer efter och tredje störst är den ekologiska livsmedelsmarknaden i Asien 
(Holm & Tange Kristensen, 2012). Det är således i de mer industrialiserade länderna den 
ekologiska marknaden har tagit fäste och det beror i stor del på att inkomsten är högre och att 
människor i större utsträckning är urbaniserade i dessa delar av världen (Holm & Tange 
Kristensen 2012). I Europa är Tyskland störst och strax efter dem kommer Frankrike. 
Danmark ligger granne med Sverige men är trots sin storlek större inom den ekologiska 
produktionen. Hela Danmark har ett gemensamt mål vad gäller ekologiskt och de satsar 
mycket på export av ekologiska livsmedel. Samtidigt som importen av ekologiska livsmedel 
från Danmark till Sverige ökar minskar exporten från Sverige till Danmark (Ryegård & 
Ryegård 2014).  
 
I Sverige finns ett ökat intresse för ekologiska livsmedel och många detaljhandlare rapporterar 
om en ökad försäljning (Ryegård & Ryegård 2014). Mellan 2004 och 2012 har alla 
ekologiska varugrupper ökat förutom kött som minskat, dock bara med 0,1 procentenheter. 
De som ökat mest är fisk, kaffe, te, fetter och chokladdryck (Statistiska Centralbyrån 2012). 
 
En marknadsrapport som görs av Ekoweb, som oberoende bevakar den ekologiska marknaden 
i Sverige, skriver att den ekologiska försäljningen ökade med 13 procent under 2013 jämfört 
med 2012, det med både prishöjning och volymökning. Av den totala livsmedelsmarknaden i 
Sverige står den ekologiska marknaden för 4,3 procent 2013. Allra bäst går det inom 
detaljhandeln där försäljningen av ekologiskt ökade med 15 procent 2013 (Ryegård & 
Ryegård 2014).  
 
Under 2013 har det varit debatt om konventionella och ekologiska livsmedel, bland annat att 
ekologiska livsmedel innehåller mindre eller inget bekämpningsmedel. Till exempel bananer 
har varit i fokus i sociala medier och medier (Hedin 2013, von Dolowitz 2013). 
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Naturskyddsföreningen har under 2013 haft en kampanj som heter Byt till eko och i den 
ingick några utvalda varor att byta från konventionella till ekologiska. De utvalda varorna i 
kampanjen var kaffe, bananer och vindruvor, mejeriprodukter, kött och potatis 
(Naturskyddsföreningen 2012, Naturskyddsföreningen 2014). Det är viktigt att ha en debatt 
som hålls levande för att få en ökad försäljning av ekologiska livsmedel. Detta visade sig 
under 2013 då försäljningen ökade markant mot 2012 då debatten var svagare (Ryegård & 
Ryegård 2014) 

2.3.0Tidigare0forskning0

2.3.10Inställning0till0ekologiska0livsmedel0
I Sverige har Magnusson et al. (2001) genomfört en studie om konsumenters inställning till 
ekologiska livsmedel som visar att det är många som har en positiv inställning till ekologiska 
livsmedel. Mellan 46 till 67 procent av respondenterna svarade att det är bra, klokt och viktigt 
att köpa ekologiska livsmedel. Studien visar även att uppfattningen om ekologiska livsmedel 
är att det är dyrare och nyttigare men inte att det är bättre, smakar bättre eller har längre 
hållbarhet än konventionella livsmedel. Kvinnor, högutbildade och unga respondenter i 
studien var mest positiva till ekologiska livsmedel. Resultatet från denna studie 
överensstämmer med andra studier från Finland och Norge där respondenterna var väldigt 
positiva till ekologiska livsmedel men kvinnorna var mer positiva än männen (Wandel & 
Bugge 1997, Saher et al. 2006). 
En annan studie som undersökt inställning till ekologiska livsmedel kom även den fram till att 
den generella inställningen till att äta ekologiskt producerade grönsaker och frukt är positiv 
och att de dessutom uppfattades som hälsosammare, miljövänliga, näringsrikare men även 
smakade godare än konventionellt odlade grönsaker och frukt (Saba & Messina 2003). Även 
andra studie har visat att konsumenter uppfattar ekologiska livsmedel som godare. Kihlberg & 
Risvik (2007) undersökte gillande av ekologiskt bröd där det visade sig att konsumenter 
tyckte att det smakade bättre än konventionellt bröd och att konsumtionen av ekologiskt bröd 
borde öka. 

2.3.20Inköpskriterier0vid0inköp0av0livsmedel0
När respondenterna i Magnussons et al. (2001) studie blev tillfrågade om vad som är det 
viktigaste inköpskriteriet så var smak det viktigaste. Lång hållbarhet och att det är hälsosamt 
var också viktiga kriterium. Att ett livsmedel är ekologiskt producerat var det minst viktiga 
inköpskriteriet (Magnusson et al. 2001).  

2.3.30Inköpsmotiv0och0barriärer0för0att0köpa0ekologiska0livsmedel0
Magnussons et al. (2001) studie fann att hälsan är det viktigaste inköpsmotivet till att köpa 
ekologiska istället för konventionella livsmedel. Vidare visar studien att även miljön och 
djurens välmående är viktiga motiv. Bland de yngre är de miljövänliga skälen lika viktiga 
som hälsan för att köpa ekologiska livsmedel. De flesta av respondenterna ansåg att det var 
ganska eller mycket troligt att deras val av ekologiska livsmedel skulle resultera i positiva 
konsekvenser för miljön, människan och djurens välstånd (Magnusson et al. 2001). Resultatet 
av en studie från Malaysia visar även den att konsumenter som köper ekologiska livsmedel 
ser det som att de är hälsosammare, smakar bättre samt är miljövänligare än konventionella 
livsmedel (Ahmad & Juhdi 2010). 

Hughner et al. (2007) har i en litteratursammanställning av flera studier gjorda mellan 1991-
2004 hittat femton teman som förklarar konsumenters inställning till ekologiska livsmedel. De 
är uppdelade i konsumenters inköpsmotiv och hinder för att köpa ekologiska livsmedel. Några 
av konsumenters inköpsmotiv som de fann är; hälsosamt, smakar bättre, oro för miljön, oro 
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över matsäkerhet, oro för djurens välfärd samt att vilja stödja lokal ekonomi och traditionell 
matlagning. De hinder som fanns för inköp var; höga priser, bristande tillgänglighet, 
misstänksamhet mot ekologisk certifiering och märkning, otillräcklig marknadsföring, 
tillfredställelse med nuvarande livsmedelskälla samt skönhetsfel. 

2.3.40Egoistiska0och0altruistiska0inköpsmotiv0till0ekologiska0livsmedel0
Det är många studier som föreslår att det är av egoistiska skäl konsumenten köper ekologiska 
livsmedel (Kareklas et al. 2014). Konsumentens oro för den personliga hälsan är ett sådant 
skäl och som påverkar inställning till ekologiska livsmedel och motiven till att köpa 
ekologiska livsmedel. Den positiva inställningen kan komma från tron att ekologiskt är 
hälsosammare och i jämförelse med konventionellt så är uppfattningen att det är näringsrikare 
(Magnusson et al. 2003, Chryssohoidis & Krystallis 2005, Botonaki et al. 2006, Kareklas et 
al. 2014). 

Kareklas et al. (2014) undersökte om de är egoistiska eller altruistiska skäl som ligger bakom 
inställning till ekologiska livsmedel samt intentionen att köpa ekologiska livsmedel. 
Forskarna kom fram till att de faktorer som ligger bakom är både egoistiska och altruistiska. 
Som t ex den egoistiska faktorn; tron att ekologiska livsmedel är hälsosammare än 
konventionella livsmedel eller den altruistiska faktorn; att ekologiska livsmedel är mer 
miljövänliga än konventionella livsmedel. Studien visade vidare att det som mest formade 
deltagarnas tro kring ekologiska livsmedel var de två egoistiska inköpsmotiven att ekologiska 
livsmedel är näringsrikare och mer naturliga samt det altruistiska inköpsmotivet att 
ekologiska livsmedel är mindre skadliga för miljön (Kareklas 2014). Andra studier har också 
visat att oron för miljön påverkar konsumentens attityd till ekologiska livsmedel vilket är ett 
altruistiskt skäl (Wandel & Bugge 1997, Honkanen et al. 2006, Michaelidou and Hassan 
2008). Ett annat egoistiskt skäl som påverkar konsumenten till att köpa eller inte köpa 
ekologiska livsmedel är priset. Det har visat sig att annars hälsomedvetna konsumenter 
hindras från att köpa ekologiska livsmedel på grund av det högre priset (Magnusson et al. 
2001, Kareklas et al. 2014). Andra altruistiska skäl som redan nämnts och som påverkar 
konsumenterna till att köpa ekologiska livsmedel är oron över djurens välfärd då ekologisk 
produktion oftast associeras med mer human behandling av boskap (Kareklas et al. 2014). 

2.3.50Inköpsfrekvens0av0ekologiska0livsmedel0
Det råder en viss motsägelse mellan inställning och att faktiskt köpa ekologiska livsmedel då 
den positiva inställningen inte verkar avspeglas i inköpsbeteendet (Magnusson et al. 2001). 
Trots positiv inställning så var det i Magnussons et al. (2001) studie endast 4-10 procent som 
svarade att de med störst sannolikhet väljer det ekologiska alternativet vid nästa inköp och 
bara 8-16 procent svarade att de ofta eller alltid köper ekologisk mjölk, kött, potatis och bröd. 
Avvikelsen mellan attityd och inköpsbeteende verkar även kunna förklaras av det faktum att 
för vissa konsumenter är ekologiskt inte ett viktigt inköpskriterium (Magnusson et al. 2001). 
Detta eftersom ekologiska livsmedel inte uppfattas smaka bättre eller hålla längre än 
konventionella livsmedel och dessutom uppfattas som dyrare (Magnusson et al. 2001). Nästan 
hälften av respondenterna i Magnussons et al. (2001) studie svarade att de avstår från att köpa 
ekologiska livsmedel för att de är för dyra. I Kihlberg och Risviks (2006) studie om 
ekologiskt bröd var respondenterna inte villiga att betala ett högre pris för en ekologisk 
livsmedelsprodukt än för en konventionell livsmedelsprodukt. 

2.3.6.00Vem0är0den0ekologiska0livsmedelskonsumenten?0
Studier har visat att det är mest kvinnor och yngre som hade en positiv inställning till 
ekologiska livsmedel men det är större chans att äldre köper ekologiska livsmedel 
(Magnusson et al. 2001, Hughner et al. 2007). Den yngre konsumenten köper ekologisk på 
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grund av oro för miljö och djurens välfärd och den äldre konsumenten gör det med hänsyn till 
sin egen hälsa (Wandel & Bugge 1997). Högre utbildning ger högre sannolikhet till att köpa 
ekologiska livsmedel (Magnusson et al. 2001, Dettmann & Dimitri 2010) men inkomst 
påverkar inte sannolikheten att köpa ekologiska livsmedel (Durham 2007). 

2.4.0Avgränsningar0i0uppsatsen0
Denna uppsats riktar in sig på studenter som är en grupp där de flesta är unga och som snart 
har en hög utbildning (Högskoleverket 2012) vilket är två faktorer som enligt tidigare 
forskning visat sig öka sannolikheten till en positiv inställning till ekologiska livsmedel 
(Magnusson et al. 2001). Det är därför intressant att undersöka vad som motiverar denna 
grupp att köpa ekologiska livsmedel, vilka barriärer som finns och hur stor deras 
inköpfrekvens är av ekologiska livsmedel. De utvalda livsmedel som undersöks i denna 
uppsats är kött, mjölk, kaffe, banan och pasta vilka alla är livsmedel som de flesta svenskar 
konsumerar (Livsmedelsverket 2012). De valda varorna är från olika varugrupper för att få en 
variation av vad som finns i livsmedelsbutiker samt med hänsyn till vilka livsmedel många 
svenskar konsumerar (Livsmedelsverket 2012). 

3.0Syfte0
Syftet är att undersöka i vilken utsträckning studenter köper ekologiska livsmedel. Uppsatsen 
ämnar även undersöka studenters inställning till och inköpsmotiv av ekologiska livsmedel. 
 
Frågeställningar: 
- Vilken inställning har studenter till ekologiska livsmedel? 
- Vilka inköpskriterium är viktiga för studenter när de köper livsmedel och vart hamnar 
inköpskriteriet ekologiskt producerat i förhållande till dessa?  
- Vad är det som motiverar studenter att köpa ekologiska livsmedel? 
- Hur ser inköpsfrekvensen ut av ekologiska livsmedel bland studenter?   

4. Metod och material 

4.1 Litteraturgenomgång 
Litteratursökningen till uppsatsen har till stor del skett via universitetsbibliotekets hemsida. 
Sökmotorerna SCOPUS, Google Scholar, Food Science and Technology Abstracts (FSTA) 
och PsycINFO (EBSCO) har använts. Sökord som använts är organic, organic foods, 
consumers, attitudes, students, patterns, behaviour i olika kombinationer. Funna artiklars 
referenslistor har även varit till stor hjälp vid litteratursökning. 
 

4.2 Enkät 
Enkäten innehåller frågor som behandlar inställning till ekologiska livsmedel, vilka 
inköpsmotiv som ligger bakom inköp av ekologiska livsmedel samt vad inköpsfrekvensen av 
ekologiska livsmedel är. Den innehåller även frågor om de svarandes demografiska 
egenskaper så som kön, ålder, vilken nivå de studerar på samt vilken fakultet de tillhör. 
Enkäten utformades till stor del efter Magnussons et al. (2001) studie som i sin tur använt sig 
av Theory of planned behaviour (TPB) till vissa av frågorna. Den teoretiska modellen TPB av 
Ajzen (1991) som används för att förstå hur attityder är kopplat till beteende och som även 
har använts av andra studier om livsmedelsval samt ekologiska livsmedelsval (Aertsens et al. 
2009). Enkäten utformades även med hjälp av boken Enkäten i praktiken av Ejlertsson 
(2005).  
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4.3 Enkätens disposition  
Enkäten inleds med en introduktion där praktisk information finns om enkäten; en 
presentation av författarna, studien samt etiska aspekter (Se bilaga 1). Enkäten har totalt 23 
frågor och är uppdelad i fyra olika delar för att underlätta för de deltagande studenterna att få 
en översyn över frågorna.  
I del ett ingår fråga 1-8 varav fråga 1-5 är utformade för att svara på frågeställningen “Vilka 
inköpskriterier är viktiga för studenter när de köper livsmedel och var hamnar inköpskriteriet 
ekologiskt i förhållande till dessa?” De viktigaste inköpkriterierna till de fem olika varorna 
oavsett hur de är producerade (konventionellt eller ekologiskt) rangordnas 1=Viktigast, 
2=Mycket viktigt och 3=Viktigt. Inköpskriterium att välja på är; att det ser fräscht ut, att det 
är hälsosamt, att det har lågt pris, att det har lång hållbarhet, att det är ekologiskt 
producerat, att det är etiskt producerat, att det har god smak, att det är producerat i Sverige, 
att det inte innehåller några läkemedelsrester och annat om de hade något annat som var 
viktigt. Alla inköpskriterium finns inte med på alla livsmedel (se bilaga 1).  
Fråga 6-8 är utformad för att svara på frågeställningen “Vilken inställning har studenter till 
ekologiska livsmedel?” Där får de svara på hur viktigt de tycker det är med ekologiskt, om de 
köpt ett ekologiskt livsmedel de senaste tre månaderna och om så inte var fallet finns en fråga 
om varför (se bilaga 1 sida 3).  
Del två innehåller fråga 9-14 och är utformad för att svara på frågeställningen “Vad är det 
som motiverar studenter att köpa ekologiska livsmedel?”. Inköpsmotiven de svarande ska ta 
ställning till är hälsoskäl, etiska skäl, miljöns skull, smakar bättre och mindre tillsatser. Till 
exempel “jag köper ekologiskt producerade livsmedel av etiska skäl”. Varje motiv graderas 
på en femgradig skala; instämmer helt, instämmer, varken eller, instämmer inte, instämmer 
inte alls. Det finns också ett alternativ där de kan välja vet ej/ingen åsikt (se bilaga 1).  
Del tre innehåller fråga 15-19 och är utformad för att svara på frågeställningen “Hur ser 
inköpsfrekvensen ut av ekologiska livsmedel bland studenter?” De svarande ska ange med 
vilken frekvens de köper ekologiska alternativ till de fem utvalda livsmedlen. Till exempel 
“När du handlar kött i affären, hur ofta handlar du ekologiskt kött?”. De graderar varje 
livsmedel på en femgradig skala och alternativen är Alltid, Nästan alltid, Ibland, Nästan 
aldrig och Aldrig (se bilaga 1).  
Del fyra innehåller demografiska frågor (se bilaga 1).    

4.4  Genomförande av enkätundersökning 
En pilotstudie genomfördes bland studenter i huvudkorridoren på Biomedicinskt center, 
Uppsala universitet efter att receptionen kontaktats för att få tillstånd att genomföra 
enkätundersökningen. Vid ett bord i huvudkorridoren tillfrågades förbipasserande studenter 
om de ville delta i undersökningen. Antal svarande var 20 stycken och som tack för hjälpen 
fick de godis.  
 
Enkätundersökningen genomfördes bland studenter vid Uppsala universitet och urvalet är ett 
bekvämlighetsurval. Olika campus besöktes; Ångströmlaboratoriet, Ekonomikum och 
Biomedicinskt centrum. Studenterna vid Ångströmlaboratoriet studerar fysik, astronomi, 
informationsteknologi, kemi, matematik och teknik (Uppsala Universitet 2014). På 
Ekonomikum läser studenterna ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik 
och media, kulturgeografi, nationalekonomi och statistik (Uppsala Universitet 2014a). 
Studenterna på Biomedicinskt centrum studerar farmaci, medicin, kostvetenskap, teknik och 
naturvetenskapliga ämnen (Uppsala Universitet 2014b).  
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Respektive reception kontaktades för tillstånd att får genomföra enkätundersökningen. På 
Ångströmlaboratoriet och Biomedicinskt centrum genomfördes undersökningen vid ett bord i 
respektive campus huvudkorridorer och förbipasserande studenter tillfrågades om de ville 
delta i undersökningen. På Ekonomikum genomfördes undersökningen i direkt anslutning till 
en lektion. Som tack för att studenterna ställde upp på att svara på enkäten fick de godis.  

4.5.0Dataanalys0
Insamlad data kodades samt behandlades i dataprogrammet Statistical Package for Social 
Science (SPSS) som tillhandahålls av universitet. Deskriptiv statistik togs ut via SPSS, även 
Excel och Word har använts för att skapa tabeller och figurer. För att undersöka om det fanns 
statistiska signifikanser användes Pearson Chi-Square Test och Fisher’s Exact Test i SPSS. 
Vald signifikansnivå var 5 procent.  
 
4.6.0Etiska0reflektioner 
Uppsatsen följer de fyra etiska principerna som finns för svensk forskning. Den första 
principen informationskravet uppfylls genom att de som deltar i undersökningen är 
informerade om syftet med undersökningen och att det är frivilligt att delta. Den andra 
principen samtyckeskravet uppfylls genom att deltagarna är myndiga och bestämde själva om 
de ville delta i undersökningen. Tredje principen konfidentialitetskravet uppfylls av 
undersökningen då det material som samlas in om de deltagande behandlas konfidentiellt 
vilket de deltagande blir informerade om. Sista och fjärde principen nyttjandekravet uppfylls 
av undersökningen då den information som samlas in endast används i denna uppsats 
(Bryman 2008 s.131-132). 

5. Resultat 

5.1 Studenterna i enkätundersökningen 
Under läsåret 2010/2011 var 58 procent kvinnor och 42 procent män av de studerande på 
svenska universitet vilket motsvarar de svarande i denna uppsats ganska väl (Högskoleverket 
2012) (se tabell 1). Medianåldern för de svarande är 22 år vilken motsvarar medianåldern på 
universitet och högskolor i hela Sverige som är 20,7 år (Högskoleverket 2012). Det finns 
totalt nio fakulteter på Uppsala universitet och sex av dem blev representerade i detta material 
(se tabell 1). 
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Tabell 1. Resultatet av de svarandes (n=126) demografiska data samt internt bortfall angivet i antal (n) och 
procent (%). 
 
 

 

 

5.2 Studenternas inställning till ekologiska livsmedel 
I figur 1 kan utläsas att de svarande har en positiv inställning till ekologiska livsmedel. Av de 
svarande tycker 55 procent att det är viktigt eller mycket viktigt, 44 procent svarade ganska 
viktigt och 12 procent svarade att det är oviktigt eller mycket oviktigt. Fler kvinnor än män har 
en positiv inställning till ekologiska livsmedel (p<0,05). 
 

 
Figur 1. Resultat av fördelningen i procent mellan kvinnor och män i hur viktigt de tycker det är 
att köpa ekologiska livsmedel.    
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5.3 Studenternas inköpskriterier för livsmedel 
Tabell 2, 3 och 4 visar med vilken andel studenterna rangordnade inköpskriterierna för de 
olika livsmedlen i viktigast (tabell 2), mycket viktigt (tabell 3) och viktigt (tabell 4). 
!
Fråga 1-5 där de svarande fick rangordna de viktigaste inköpskriterierna gav varierande 
resultat för de olika livsmedel som ingick i undersökningen. Resultatet visar att för de 
svarande är det viktigt att ett livsmedel är ekologiskt producerat men att andra 
inköpskriterium kommer före (se tabell 2, 3 och 4). Bananer var mest utmärkande där 
ekologiskt producerat hamnade på andra plats bland de viktigaste inköpskriterierna (se tabell 
2) där 30 procent svarat att ekologiskt producerat är det viktigaste inköpskriteriet. 
 

5.3.1 Viktigast inköpskriterier  
För kött så är det flest svarande som valt inköpskriterierna att det ser fräscht ut och att det är 
producerat i Sverige som de viktigaste (se tabell 2). Det viktigaste inköpskriteriet för mjölk är 
att det är producerat i Sverige. Vad gäller kaffe är det flest svarande som valt god smak som 
det viktigaste inköpskriteriet. För bananer är det flest som valt att det ser fräscht ut som det 
viktigaste inköpskriteriet och för pasta är det flest som valt lågt pris som det viktigaste 
inköpskriteriet. För alla livsmedel så hamnar inköpskriteriet ekologiskt producerat i 
genomsnitt på en tredje plats (3,4 ≈ 3) i förhållande till de andra inköpskriterierna när det 
kommer till vilket inköpskriterium som är viktigast. Flest antal svarande (30 procent) har valt 
att ekologiskt producerat är viktigast för banan. Minst antal svarande har valt att ekologiskt 
producerat är viktigast för pasta (4 procent) och kött (7 procent).  
 
 
Tabell 2. Studenternas val av viktigaste inköpskriterier till utvalda livsmedel angivet i procent.   
 

Viktigast 
Kött (n=115) Mjölk (n=119) Kaffe (n=84) Banan (n=114) Pasta (n=114) 

Kriterium  Kriterium  Kriterium  Kriterium  Kriterium  
Ser Fräscht Ut 31 Producerat i 

Sverige 
34 God Smak 50 Ser Fräscht 

Ut 
42 Lågt Pris 47 

Producerat i Sverige 31 Lågt Pris 19 Lågt Pris 23 Ekologiskt 
producerat 

30 God Smak 35 

Lågt Pris 16 Ekologiskt 
producerat 

16 Ekologiskt 
producerat 

18 Lågt Pris 13 Hälsosamt 10 

God Smak 8 God Smak 13 Etiskt 
producerat 

8 God Smak 6 Ekologiskt 
producerat 

4 

Ekologiskt 
producerat 

7 Lång 
Hållbarhet 

9 Lång 
Hållbarhet 

1 Etiskt 
producerat 

6 Producerat i 
Sverige 

4 

Inga 
Läkemedelsrester 

4 Hälsosamt 5 Producerat i 
Sverige 

- Lång 
Hållbarhet 

3 Annat 1 

Hälsosamt 2 Annat 4 Annat - Hälsosamt - Lång 
Hållbarhet 

- 

Annat  1     Annat -   
Lång Hållbarhet -         
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5.3.2 Mycket viktiga inköpskriterier 
För kött så har flest svarande valt att det ser fräscht ut och lågt pris som mycket viktiga 
inköpskriterier (se tabell 3). För mjölk är det flest av de svarande som valt inköpskriteriet 
ekologiskt producerat som mycket viktigt. Flest svarande har som mycket viktigt 
inköpskriteriet för kaffe valt lågt pris. Vad gäller bananer är det flest av de svarande som valt 
inköpskriterierna att det ser fräscht ut och ett lågt pris som mycket viktigt. För pasta är det 
flest svarande som valt inköpskriteriet lågt pris som mycket viktigt. För alla livsmedel så 
hamnar inköpskriteriet ekologiskt producerat i genomsnitt på en fjärde plats (3,6 ≈ 4) i 
förhållande till de andra inköpskriterierna. Flest antal svarande (23 procent) har valt att 
ekologiskt producerat är mycket viktigt. 
 
 
Tabell 3. Studenternas val av mycket viktiga inköpskriterier till utvalda livsmedel angivet i 
procent.  
 

Mycket viktigt 
Kött (n=113) Mjölk (n=118) Kaffe (n=83) Banan (n=112) Pasta (n=109) 

Kriterium  Kriterium  Kriterium  Kriterium  Kriterium  
Ser Fräscht Ut 24 Ekologiskt 

producerat 
23 Lågt Pris 31 Ser 

Fräscht Ut 
26 Lågt Pris 34 

Lågt Pris 24 Lågt Pris 20 Etiskt 
Producerat 

24 Lågt Pris 26 God Smak 32 

Producerat i 
Sverige 

18 God Smak 19 God Smak 23 Etiskt 
Producerat 

13 Hälsosamt 17 

God Smak 12 Lång 
Hållbarhet 

15 Ekologiskt 
producerat 

16 Ekologiskt 
producerat 

13 Ekologiskt 
producerat 

8 

Ekologiskt 
producerat 

9 Producerat 
i Sverige 

14 Producerat 
i Sverige 

4 God Smak 13 Lång 
Hållbarhet 

6 

Hälsosamt 8 Hälsosamt 9 Lång 
Hållbarhet 

2 Lång 
Hållbarhet 

6 Producerat 
i Sverige 

2 

Inga 
Läkemedelsrester 

5 Annat 1 Annat - Hälsosamt 4 Annat 1 

Lång Hållbarhet 1     Annat -   
Annat -         
 

 

 

 

5.3.3 Viktiga inköpskriterier   
Flest svarande har valt lågt pris som viktigt inköpskriterium för kött (se tabell 4). För mjölk är 
det flest svarande som valt lågt pris som viktigt inköpskriterium och för kaffe är det flest 
svarande som valt etiskt producerat som viktigt inköpkriterium. Flest svarande har valt 
ekologiskt producerat som viktigt inköpskriterium för banan och för pasta är det flest 
svarande som valt hälsosamt som viktigt inköpskriterium. För alla livsmedel så hamnar 
inköpskriteriet ekologiskt producerat i genomsnitt på en tredje plats (2,6 ≈ 3) i förhållande till 
de andra inköpskriterierna. Flest antal svarande har valt att ekologiskt producerat är viktigt för 
kaffe (25 procent) och banan (21 procent). Minst antal svarande har valt att ekologiskt 
producerat är viktigt för mjölk (13 procent).  
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Tabell 4. Studenternas val av viktiga inköpskriterier till utvalda livsmedel angivet i procent.  
 

Viktigt 
Kött (n=113) Mjölk (n=117) Kaffe (n=81) Banan (n=112) Pasta (n=106) 

Kriterium  Kriterium  Kriterium  Kriterium  Kriterium  
Lågt Pris 27 Lågt Pris 22 Etiskt 

Producerat 
33 Ekologiskt 

producerat 
21 Hälsosamt 32 

Ekologiskt 
producerat 

16 Lång 
Hållbarhet 

16 Ekologiskt 
producerat 

25 Lågt Pris 19 God Smak 22 

Producerat i 
Sverige 

15 Hälsosamt 13 God Smak 20 God Smak 18 Ekologiskt 
producerat 

18 

Ser Fräscht Ut 14 Ekologiskt 
producerat 

13 Lågt Pris 16 Hälsosamt 13 Lågt Pris 13 

God Smak 14 Producerat 
i Sverige 

13 Lång 
Hållbarhet 

6 Ser 
Fräscht Ut 

12 Lång 
Hållbarhet 

13 

Hälsosamt 7 Annat 1 Producerat 
i Sverige 

- Etiskt 
Producerat 

9 Producerat 
i Sverige 

2 

Lång Hållbarhet 3 God Smak - Annat - Lång 
Hållbarhet 

8 Annat - 

Inga 
Läkemedelsrester 

3     Annat -   

Annat 1         
 
  
 

 
5.4 Studenternas inköpsmotiv till att köpa ekologiska livsmedel 
Det tydligaste inköpsmotivet till att köpa ekologiska livsmedel är miljön, 82 procent svarade 
att de instämmer eller instämmer helt på att de köper det för miljöns skull (se tabell 5). Det 
var även många av de svarande som instämmer eller instämmer helt på att de köper ekologiskt 
på grund av etiska skäl (64 procent) och för att det innehåller mindre tillsatser (64 procent). 
Det fjärde största inköpsmotivet är att ekologiska livsmedel har en bättre kvalitet (41 procent) 
och som femte största inköpsmotiv är att de svarande köper ekologiska livsmedel för att det 
skulle vara mer hälsosamt (33 procent). Sist hamnar inköpsmotivet att ekologiska livsmedel 
har god smak (29 procent). Fler kvinnor än män köper ekologiska livsmedel för miljön och för 
hälsans skull enligt Fisher’s Exact Test (p<0,05). 
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Tabell 5. Resultatet av studenternas inköpsmotiv till ekologiska livsmedel fördelat på kvinnor och 
män. I enkäten var svarsalternativen instämmer och instämmer helt två olika alternativ även 
alternativen instämmer inte och instämmer inte alls. *p<0,05 
 
Påstående Svarande Instämmer/ 

Instämmer helt % 
Varken 
eller % 

Instämmer inte/ 
Instämmer inte alls % 

Internt 
bortfall % 

Vet ej/ Ingen 
åsikt % 

Köper 
ekologiskt 
för hälsan 

Kvinnor 
(n=60) 

47* 23 27   

Män 
(n=53) 

17* 42 36   

Totalt 
(n=113) 

33 43 31 4 4 

Köper 
ekologiskt 
av etiska 
skäl 

Kvinnor 
(n=62) 

74 13 10   

Män 
(n=55) 

53 22 18   

Totalt 
(n=117) 

64 17 14 1 5 

Köper 
ekologiskt 
för miljöns 
skull 

Kvinnor 
(n=62) 

92* 8 0   

Män 
(n=55) 

71* 18 7   

Totalt 
(n=117) 

82 13 3 1 2 

Köper 
ekologiskt 
för det 
smakar 
bättre 

Kvinnor 
(n=62) 

37 24 32   

Män 
(n=55) 

20 33 38   

Totalt 
(n=117) 

29 28 25 1 8 

Köper 
ekologiskt 
för det har 
en bättre 
kvalitet 

Kvinnor 
(n=62) 

47 21 24   

Män 
(n=54) 

35 43 17   

Totalt 
(n=116) 

41 31 21 2 7 

Köper 
ekologiskt 
för det 
innehåller 
mindre 
tillsatser 

Kvinnor 
(n=62) 

71 21 5   

Män 
(n=55) 

56 26 16   

Totalt 
(n=117) 

64 23 10 1 3 

 
 
 

5.5 Studenternas inköpsfrekvens av ekologiska livsmedel 
Nästan alla svarande har köpt ett ekologiskt livsmedel de tre senaste månaderna (93 procent). 
Av de 7 procent som inte köpt ett ekologiskt livsmedel de senaste tre månaderna är den 
vanligaste anledningen att det är för dyrt, sex av totalt nio svarande angav detta.  
 
Inköpsfrekvensen av ekologiska livsmedel redovisas i tabell 6. De livsmedel som de svarande 
köper mest ekologiskt av är banan och mjölk, närmare hälften svarade att de alltid eller 
nästan alltid köper ekologiska alternativ av dessa livsmedel. De livsmedel som de svarande 
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köper minst ekologiskt av är pasta och kött. Två tredjedelar köper aldrig eller nästan aldrig 
ekologisk pasta och nästan hälften köper aldrig eller nästan aldrig ekologiskt kött. En dryg 
tredjedel av de svarande köper aldrig kaffe varken ekologiskt eller konventionellt. Men av de 
svarande som köper kaffe väljer cirka 40 procent ibland ett ekologiskt alternativ.  
 
Tabell 6. Resultatet på studenternas inköpsfrekvens av de utvalda livsmedlen angivet i 
procent. 
  

Frekvens/ 
Livsmedel 

Alltid  Nästan 
alltid  

Ibland  Nästan 
aldrig  

Aldrig  Köper 
aldrig  

Internt 
bortfall  

Kött (n=124)  2 11 36 36 7 7 2 

Mjölk (n=122) 16 26 26 21 7 3 3 

Kaffe (n=125) 14 10 26 11 6 33 1 

Banan (n=125) 22 23 30 12 4 8 1 

Pasta (n=124) 2 8 18 36 31 7 2 

6. Diskussion 
 
Studenterna har en positiv inställning till ekologiska livsmedel då det är 55 procent som 
tycker det är viktigt eller mycket viktigt att köpa ekologiska livsmedel och endast 12 procent 
tycker det är oviktigt eller mycket oviktigt. Det viktigaste inköpskriteriet för studenterna är att 
köttet ser fräscht ut och är producerat i Sverige, mjölken är producerad i Sverige, kaffet har 
god smak, bananerna ser fräscha ut och att pastan har lågt pris. Ekologiskt producerat var inte 
det viktigaste inköpskriteriet för något livsmedel men är mycket viktigt vid köp av mjölk och 
viktigt vid köp av banan. I förhållande till de viktigaste inköpskriterierna för studenterna 
hamna ekologiskt producerat i genomsnitt på tredje plats för alla livsmedel. Vid köp av 
ekologiska livsmedel är miljön det största inköpsmotivet men även att ett livsmedel är etiskt 
producerat samt innehåller mindre tillsatser är viktigt för de svarande. Hälsan var inte ett av 
de viktigaste inköpsmotiven för studenterna. Nästan alla svarande har köpt ett ekologiskt 
livsmedel de senaste tre månaderna men den positiva inställningen till ekologiska livsmedel 
återspeglas bara något i inköpsfrekvensen av ekologisk mjölk och banan. Över 40 procent 
svarar att de alltid eller nästan alltid köper ekologisk mjölk och banan. Den positiva 
inställningen återspeglas inte i inköpsfrekvensen av ekologiskt kött eller pasta där mellan 43-
67 procent svara att de aldrig eller nästan aldrig köper ekologiskt. För kaffe återspeglades 
inköpsfrekvensen inte heller, 17 procent svarade att de aldrig eller nästan aldrig köper 
ekologiskt kaffe, 33 procent av de svarande dock att de aldrig köper kaffe i butik. Kvinnor är 
mer positiva till ekologiska livsmedel än män (p<0,05) och kvinnor köper ekologiskt för 
miljön och hälsan i större utsträckning än män (p<0,05). 

6.1 Inställning till ekologiska livsmedel 
Studenternas positiva inställning till ekologiska livsmedel stämmer bra överens med tidigare 
studier från Sverige (Magnusson et al. 2001). Den signifikanta skillnad (p<0,05) mellan 
kvinnor och män där kvinnor tycker det är viktigare än män att köpa ekologiskt stämmer 
också väl överens med tidigare studier i Sverige, Norge och Finland (Magnusson et al. 2001, 
Wandel & Bugge 1997, Saher et al. 2006). Dock bör det poängteras att enkäten i denna 
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uppsats har färre frågor för att undersöka inställningen än vad tidigare studier haft 
(Magnusson et al. 2001, Saher et al. 2006). 
 

6.2 Inköpskriterium vid köp av livsmedel 
Resultatet indikerar att ekologiskt producerat är ett viktigt inköpskriterium men att det inte är 
ett av de viktigaste för studenterna när de köper livsmedel (se tabell 2, 3 och 4), andra 
inköpskriterium kommer före. Det livsmedel där ekologiskt producerat rankats högst är mjölk 
och bananer och även för kaffe är ekologiskt producerat ett viktigt inköpskriterium.  
 

6.2.1 Viktigast inköpskriterier   
Resultatet i undersökningen vad gäller de viktigaste inköpskriterierna stämmer delvis överens 
med tidigare forskning, i Magnusson et al. (2001) var god smak det viktigaste inköpskriteriet 
vid inköp av livsmedel. I denna undersökning är god smak endast det viktigaste 
inköpskriteriet vid inköp av kaffe. Det var även en stor andel av de svarande som anser att 
god smak är det viktigaste vid inköp av pasta. Däremot var det andra livsmedel än pasta och 
kaffe som undersöktes i Magnussons et al. (2001) studie samt att det inte exakt samma 
inköpskriterier vilket gör att en jämförelse mellan de två kan vara något missvisande. 
Frågorna i enkäten klargjorde att det var när livsmedel inhandlas i butik och inte på restaurang 
och kafé som undersöks. Det är dock möjligt att många av de svarande inte uppfattat det och 
utgått från när de till exempel handlar kaffe på kafé vilket kan ha påverkat resultatet. I 
Magnussons et al. (2001) studie var lång hållbarhet och hälsosamt också viktiga 
inköpskriterier vilket inte återfinns i denna undersökning. Däremot stämmer fynden av 
inköpskriteriet ekologiskt producerat väl överens med tidigare forskning då denna 
undersökning fann att ekologiskt producerat inte är ett av de viktigaste inköpskriterierna.  
 

6.2.2 Mycket viktiga inköpskriterier  
Utmärkande är att för mjölk är inköpskriteriet ekologiskt producerat är mycket viktigt för de 
svarande men det ligger bara några procentenheter från lågt pris och god smak. I tabell 3 visas 
även att inköpskriteriet lågt pris hamnar högt upp bland mycket viktiga inköpskriterium på 
samtliga livsmedel och allra högst på pasta och kaffe. Det stämmer inte överens med 
Magnussons et al (2001), där undersöktes inköpskriteriet “billigt” och det var inte ett 
inköpskriterium som var av stor vikt hos de svarande. Detta tror vi kan ha att göra med att 
denna undersökning utförts bland studenter vilket är en målgrupp som inte har så höga 
inkomster (Konsumentverket 2014). Det kan även bero på att Magnusson et al. (2001) inte 
undersökte livsmedlen pasta, kaffe eller bananer.  
 

6.2.3 Viktiga inköpskriterier   
I tabell 4 kan man utläsa att ekologiskt producerat hamnade något högre i genomsnitt i 
jämförelse med tabell 2 och 3. Det antyder att när de viktigare inköpkriterierna är 
tillgodosedda så är inköpkriteriet ekologiskt producerat nästa på tur vid val av livsmedel. Så 
när konsumenten och i detta fall en student väljer livsmedel så säkerställs först att exempelvis 
pastan har god smak, har ett lågt pris och är hälsosamt, när de inköpskriterierna är uppfyllda 
är det inköpskriteriet ekologiskt producerat som är viktigt. Inköpskriteriet lågt pris rankas 
högt även i tabell 4 vilket bekräftar att det är viktigt för de svarande när de handlar livsmedel. 
Den debatt som många svenskar tagit del av under 2013 (Von Dolwitz 2013, Hedin 2013, 
Naturskyddsföreningen 2014) kan vara en förklaring till att ekologiskt producerat är ett 
viktigt inköpskriterium för studenterna vad gäller kaffe, mjölk och bananer då det är 
livsmedel som varit i fokus 2013.  
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6.2.4 Övriga reflektioner av inköpskriterier för livsmedel 
Alla inköpskriterium finns inte som alternativ i enkäten vid varje livsmedel vilket är något 
som bör poängteras och ha i övervägande när resultatet analyseras. Alternativet att ha samma 
inköpskriterium på alla fem livsmedel hade kunna ge ett tydligare resultat samt förenklat 
analyseringen. Men alla inköpskriterium är inte relevanta att ha som svarsalternativ för alla 
livsmedel, exempelvis inköpskriteriet producerat i Sverige för bananer eller inte ha några 
läkemedelsrester för pasta. Tidigare studier som undersökt inköpskriterier av livsmedel har 
också haft olika inköpskriterium för olika livsmedel efter vad som är relevant för livsmedlet i 
fråga (Magnusson 2004). Av den anledningen valdes vissa inköpskriterier bort eller lades till 
vid vissa livsmedel (se bilaga 1).  
 
Mycket av resultatet i denna undersökning diskuteras i förhållande till resultatet i Magnussons 
et al. (2001) studie men det bör ytterligare poängteras att det i denna undersökning inte är 
samma livsmedel samt att det inte är identiska frågor som ställts. Men då det saknas nyare 
studier på området och Magnussons et al. (2001) studie är genomförd i Sverige på liknande 
livsmedel och med liknande frågeställningar är fynden i deras samt denna undersökning ändå 
relevanta att jämföra.  
 
 
I denna undersökning är lång hållbarhet inte ett viktigt inköpskriterium vilket inte stämmer 
överens med tidigare studier (Magnusson et al. 2001) där lång hållbarhet var ett viktigt 
inköpskriterium. Då Magnussons et al. (2001) studie är på material insamlat för femton år 
sedan kan det vara så att resultatet i denna studie indikerar att en förändring skett bland 
konsumenterna. Det kanske är ett tecken på ökad medvetenhet hos konsumenterna att det för 
femton år sedan var viktigt att ett livsmedel hade lång hållbarhet men att det inte är viktigt 
idag. Ökad medvetenhet kring vad det är som gör att ett livsmedel får lång hållbarhet och den 
skepsis som kan finnas hos konsumententer till tillsatser i livsmedel kan ha en del i det. Andra 
förklaringar till att lång hållbarhet inte är ett viktigt inköpskriterium i denna undersökning 
kan var att kött och bananer är livsmedel som bör konsumeras relativt fort efter inköp. En 
annan förklaring kan vara att svenskar har ett kärt förhållande till färsk mjölk vilket kan vara 
anledningen till att det inte är speciellt viktigt med lång hållbarhet för mjölk och att det 
därmed rankas relativt lågt bland de andra inköpskriterierna. Kaffe och pasta är livsmedel som 
inte blir dåliga fort utan har lång hållbarhet och det kan förklara varför inköpskriteriet lång 
hållbarhet inte rankades högt för dessa livsmedel.  
 
Att inköpskriteriet inte har några läkemedelsrester inte var viktigt för de svarande kan 
förklaras av den djurhållning som finns i Sverige. Sverige har en relativt bra djurhållning 
överlag vad gäller både konventionell och ekologiskt produktion, till exempel används 
mycket mindre antibiotika i Sverige jämfört med Danmark och Tyskland (LRF 2013). I 
Sverige och EU får inte antibiotika användas i förebyggande syfte utan bara om djur har blivit 
sjuka. Om de blir sjuka och får antibiotika ska det gå en karenstid innan slakt för att undvika 
att människor blir påverkade av antibiotikan (Livsmedelsverket 2014b). Dessa lagar som finns 
kan vara en anledning till att de svarande inte är oroliga för att köttet innehåller 
läkemedelsrester. Framför allt inte när ett av de viktigaste inköpskriterierna för kött var 
producerat i Sverige, vilket då säkerställer att köttet inte innehåller några höga mängder 
läkemedelsrester.  
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6.3 Inköpsmotiv till ekologiska livsmedel 
Det som motiverar studenterna att köpa ekologiska livsmedel är främst miljön vilket är en 
slutsats som liknar slutsatsen i Magnussons et al. (2001) där miljön är ett viktigt inköpsmotiv, 
framför allt hos yngre. Att hälsa också är ett viktigt inköpsmotiv (Chryssohoidis & Krystallis 
2005, Botonaki et al. 2006, Kareklas et al. 2014) för yngre tillsammans med miljön 
(Magnusson et al. 2001) framkommer inte i vår undersökning. Istället visar resultatet att hälsa 
inte är ett viktigt inköpsmotiv. Andra viktiga motiv för att köpa ekologiska livsmedel för 
studenterna är att det är etiskt producerat och att det innehåller mindre tillsatser. Det är 
intressant att se att två altruistiska inköpsmotiv tillsammans med ett egoistiskt inköpsmotiv 
hamnar i topp då det stämmer överens med tidigare studie (Kareklas et al. 2014) där det är 
både egoistiska och altruistiska inköpsmotiv som formar konsumenters inställning till 
ekologiska livsmedel.  
 
I övervägande bör tas att enkäten inte har några definitioner på vad som menas med de olika 
inköpsmotiven och att de svarande kan ha tolkat dem olika vilket i sin tur kan ha påverkat 
resultatet. Dock hade enkäten blivit längre om definitioner hade innefattats och det hade varit 
mer att läsa för de svarande innan varje fråga. Det i sin tur hade kunnat leda till en lägre 
svarsfrekvens vilket skulle kunna påverka resultatet.  
 

6.4 Inköpsfrekvens av ekologiska livsmedel 
Nästan alla har köpt ett ekologiskt livsmedel de senaste tre månaderna men inköpsfrekvensen 
av ekologiska livsmedel är inte så hög. Då det är över 50 procent av de svarande som har en 
positiv inställning till ekologiska livsmedel men endast 27 procent svarade att de alltid eller 
nästan alltid köper ekologiska alternativ av de fem utvalda livsmedlen så överensstämmer 
inte den positiva inställningen med inköpsfrekvensen av ekologiska livsmedel. Det resultatet 
stämmer delvis överens med tidigare studier. I tidigare studie (Magnusson et al. 2001) hade 
respondenterna en positiv inställning till ekologiska livsmedel men en låg inköpsfrekvens 
vilket stämmer överens med denna studie. Dock var inköpsfrekvensen lägre i Magnusson et 
al. (2001) då endast 8-16 procent svarade att de ofta eller alltid köper ekologiskt av de fyra 
utvalda livsmedel som ingick i studien. I denna undersökning är det endast mjölk och banan 
som överensstämmer bra med den positiva attityden då 42 respektive 45 procent alltid eller 
nästan alltid köper ekologiskt. Däremot bör det poängteras att frågan i enkäten om hur viktigt 
det är med ekologiska livsmedel gäller livsmedel rent generellt medan frågorna om 
inköpsfrekvensen av ekologiska livsmedel är uppdelat på kött, mjölk, kaffe, banan och pasta. 
Hade de svarande fått frågan om hur viktigt det är med ekologiska livsmedel för varje valt 
livsmedel kan det ha gett ett annat resultat.  
 
Inköpsfrekvensen av ekologiska livsmedel är högre än i tidigare studie där liknande livsmedel 
undersöktes (Magnusson et al. 2001). Det kan bero på att Magnussons et al. (2001) studie 
samlade in data för 15 år sedan och mycket har hänt på den ekologiska livsmedelsmarknaden 
de senaste 15 åren, tillgängligheten och utbudet har ökat. Det kan även bero på att det är andra 
livsmedel som undersökts. En tredje anledning är de tidigare nämnda kampanjer som skett 
under 2013 som uppmanar konsumenter att välja ekologiska livsmedel framför konventionella 
livsmedel samt de artiklar som skrivits om mängden bekämpningsmedel som finns i 
konventionella livsmedel. Antagligen är det en kombination av alla de tre anledningarna som 
gör att de svarande i denna studie köper mer ekologiska livsmedel än respondenterna i 
tidigare studie (Magnusson et al. 2001).  
 
Mejerivaror ligger i topp bland sålda ekologiska livsmedel i Sverige (Ryegård & Ryegård 
2014) och av de ekologiska livsmedel som finns med i undersökningen kommer mjölken näst 
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högst vad gäller inköpsfrekvens. Bananer kommer högst vilket kan ha att gör med debatten 
som pågått under 2013 om bekämpningsmedel samt Naturskyddsföreningens kampanj Byt till 
eko (Naturskyddsföreningen 2014). Den positiva inställningen återspeglas inte i 
inköpsfrekvensen av ekologiskt kött, kaffe och pasta. Kött ingick också i 
Naturskyddsföreningens kampanj Byt till eko, så att inköpsfrekvensen ändå är låg av kött 
bland de svarande kan vara för att ekologiskt kött är relativt dyrt och studenter är en grupp i 
samhället som ofta har en snäv ekonomi. Ekologiskt kött är även det livsmedel som inte ökat i 
försäljning mellan 2004 och 2012 (Statistiska Centralbyrån 2012) vilket kan vara en 
ytterligare förklaring av det låga inköpet hos de svarande. Att inköpsfrekvensen av ekologisk 
pasta är låg bland de svarande kan vara för att det inte är ett livsmedel som är i fokus när det 
gäller ekologiska livsmedel. Det kan även vara att det eventuellt finns ett snävare utbud av 
ekologisk pasta på marknaden än vad gäller mjölk och bananer och bristande tillgänglighet 
har i tidigare studier visats vara ett hinder till att köpa ekologiska livsmedel (Hughner et al. 
2007). 
 
Den avvikelse som trots allt existerar mellan den positiva inställningen av ekologiska 
livsmedel och inköpsfrekvensen av ekologiska livsmedel kan bero på att ekologiskt 
producerat inte är det viktigaste inköpskriet för något livsmedel för de svarande. Dessutom är 
ett lågt pris ett av de viktigaste inköpskriterierna för studenterna vilket inte associeras med 
ekologiska livsmedel enligt (Magnusson et al. 2001) och även om ekologiska livsmedel i 
vissa studier anses smaka bättre (Saba & Messina 2003, Kihlberg & Risvik 2007) så var inte 
respondenterna i Kihlberg & Risviks (2007) studie villiga att betala mer för ett ekologiskt 
livsmedel än för ett konventionellt livsmedel. I Magnussons et al. (2001) studie svarade 
nästan hälften av respondenterna att de avstår från att köpa ekologiska livsmedel för att de är 
för dyra vilket stämmer överens med denna studie då 67 procent av de som inte köpt 
ekologiskt de senaste tre månaderna inte gjort det för att det är för dyrt. Att ha i åtanke är 
dock att enkäten i denna undersökning innehöll få frågor som kunde fånga upp hur mycket 
priset påverkar inköpet av ekologiska varor. Det visade sig vara många av de svarande som 
inte köper kaffe (33 procent) så resultatet kan vara något missvisande. Det är överraskande att 
så få av de svarande köper kaffe. För enligt den svenska kostundersökningen Riksmaten 
(Livsmedelsverket 2012) konsumerar över 80 procent av befolkningen kaffe däremot är 
konsumtionen lägst i åldersgruppen 18-30 vilket kan vara en förklaring. Det är även möjligt 
att de svarande konsumerar kaffe men i så fall utanför hemmet på till exempel kafé och därför 
inte köper det i butik. 

6.5 Demografiska skillnader 
Då tidigare studier funnit demografiska skillnader i inställning, inköpsmotiv och 
inköpsfrekvens av ekologiska livsmedel vad gäller kön, ålder och utbildningsnivå (Wandel & 
Bugge 1997, Magnusson 2001, Saher et al. 2006) undersöktes de variablerna i denna uppsats. 
Det visade sig finnas vissa signifikanta skillnader (p<0,05) mellan kvinnor och män i vårt 
resultat men tydliga skillnader mellan åldersgrupper eller studienivåer fanns inte. Kvinnor är 
mer positiva till ekologiska livsmedel än män och kvinnor köper ekologiska livsmedel för 
miljön och hälsan mer än män och dessa skillnader var signifikanta. Bland övrig demografisk 
data fanns inga signifikanta skillnader. Det ska tilläggas att det kom att bli någorlunda jämn 
fördelning mellan kvinnor och män, ungefär som fördelningen såg ut bland studerande i 
resten av landet 2010/2011 (Högskoleverket 2012). Vad gäller ålder, fakultet och studienivå 
blev det ojämnt fördelat mellan de svarande (se tabell 1) dock stämmer medianåldern 
någorlunda med läsåret 2010/2011 (Högskoleverket 2012). Samhällsvetenskapliga fakulteten 
och Teknik-Naturvetenskapliga fakulteten är överrepresenterade. Detsamma gäller för 
studienivå där 88 procent av de svarande har angett att de läser på grundnivån och 75 procent 
av de svarande har angett att de har en ålder inom spannet 20-24 år. Men då 



!
26!

bekvämlighetsurval använts kanske det inte är av så stor vikt då ett bekvämlighetsurval gör att 
det inte går att dra några generella slutsatser. 

6.6 Metoddiskussion 
Då kvantitativa undersökningar ger ett brett resultat som kan säga något om stora grupper 
samt kräver mindre tid och resurser än kvalitativa undersökningar (Eliasson 2006 s. 30) 
passade vald metodik bra till frågeställningen i denna uppsats. Nästan alla frågor i enkäten är 
slutna frågor vilket är en fördel då det förenklar bearbetningen av resultatet, jämförbarheten i 
svaren ökar och de är lättare att besvara för respondenten (Bryman 2008 s. 245). Nackdelen 
med slutna frågor är dock att det är svårare att få svar som är uttömmande (Bryman 2008 s. 
246). Hade några av frågorna i enkäten varit öppna frågor skulle det kunna ha gett större 
förståelse av varför studenterna köper eller inte köper ekologiska livsmedel. Det medför dock 
större risk för internt bortfall då det varit svårare för studenterna att svara.  
 
Det är svårt att säga något om bortfall i studien då enkäterna delades ut i korridorer på 
universitetet men författarnas uppfattning är att av de tillfrågade var det många som tyckte det 
var intressant och valde att vara med i undersökningen. När enkäten delades ut i anslutning till 
en föreläsning är det svårt att säga om de närvarande studenterna som fick enkäten i sin hand 
faktiskt valde att svara på den eller om den bara skickade den vidare. Dessutom var det 
ytterligare en person där som genomförde en enkätundersökning till en uppsats vilket gjorde 
det hela mycket rörigt. Av totalt 130 utdelade enkäter återlämnades 126 stycken så med 
säkerhet är det fyra enkäter som kan räknas in i externt bortfall. Internt bortfall anser 
författarna vara lågt. Det bortfall som sticker ut något är på fråga nio (se bortfall för påstående 
om hälsa i tabell 5). Att bortfallet är högre på just denna fråga tror författarna beror på att den 
är placerad längst ner på sida tre i enkäten och därmed lätt att missa. Det hade eventuellt 
kunnat resultera i ett mindre bortfall för fråga nio om del två som inleds med just fråga nio i 
enkäten började på en ny sida (se bilaga 1).  
 
Enkäten innehöll inga definitioner av begreppet ekologiskt eller vad som menas med 
ekologiska livsmedel. En anledning till det var att enkäten inte skulle bli för lång och mastig 
och en annan anledning var för att fånga upp respondenternas egna uppfattningar av 
ekologiskt och ekologiska livsmedel samt uppfattning av hälsa, miljö och etiskt i förhållande 
till ekologiskt. 
 
Från början var enkätundersökningen menad att vara webbaserad för att spara tid och resurser. 
Vid webbaserade enkätundersökningar finns det dock risk för högt bortfall och därför valdes 
det bort. Den pilotstudie som genomfördes bland studenter på Uppsala universitet (n=20) 
resulterade i att brister med enkäten uppmärksammades bland annat utformandet av vissa 
frågor, vilka då korrigerades till det bättre. Enkäten utökades dessutom från att ha haft en 
generell fråga om viktiga inköpskriterier för alla livsmedel till att istället ha viktiga 
inköpskriterier för varje av de fem utvalda livsmedlen. Det har medfört ett större arbete med 
att analysera insamlad data men samtidigt gav det värdefull information. Dock genomfördes 
pilotstudien bland studenter som skulle kunna komma att ingå i den slutgiltiga studien och det 
kan ha påverkat representativiteten (Bryman 2008 s. 259). Respondenterna satt i ett par fall i 
grupper och gjorde enkäten vilket kan ha påverka hur de svarat, det kan ha resulterat i svar 
som är mer socialt accepterade än vad de annars skulle svara (Köster 2003). 
 
I undersökningen har bekvämlighetsurval använts och med det innebär att författarna använde 
sig av respondenter som var lättillgängliga, studenter på Uppsala universitet. Ett problem med 
denna typ av urval är att resultatet inte går att generalisera. Det är helt enkelt svårt att veta 
vilken population respondenterna är representativ för (Bryman 2008 s. 194). Även om 
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könsfördelning och ålder stämmer någorlunda överens med hur det ser ut på svenska 
universitet överlag (Högskoleverket 2012) så är det inte möjligt att generalisera, däremot kan 
resultatet länkas ihop med tidigare forskning vilket författarna har gjort. Det går även att 
använda resultaten för att se vart det kan behövas ytterligare forskning (Bryman 2008 s. 195). 
 
Undersökningens reliabilitet kan anses hög då någon annan skulle kunna genomföra 
undersökningen och få samma resultat. Undersökningen har mätt det som menats mätas och 
då även gett en hög validitet. Enkäten hade klara och tydliga instruktioner och ett lågt internt 
bortfall, vilket tyder på att få missuppfattat eller haft svårt att fylla i enkäten vilket även 
stärker validiteten. Att en pilotstudie genomfördes stärker reliabiliteten samt valideten. Det 
som skulle kunna vara till reliabilitetens nackdel är att undersökningens urval är ett 
bekvämlighetsurval samt att enkätundersökningen genomfördes på olika campus och i olika 
forum vilket kan vara svårt att efterlikna. Men då enkätundersökningen vid alla tillfällen 
genomfördes på Uppsala universitet ser inte författarna att det har någon märkbar effekt på 
reliabiliteten.  

6.7 Övriga reflektioner 
I denna undersökning fanns inköpskriteriet att det ser fräscht ut som alternativ för livsmedlen 
kött och banan vilket inte är ett inköpskriterium som återfunnits i tidigare undersökningar 
refererade i denna uppsats. Däremot hade Magnusson et al. (2001) inköpskriteriet “fresh” för 
bröd som kan översättas till färskt och då eventuellt tolkas som fräscht. Inköpskriteriet ser 
fräscht ut skulle kunna motsvara inköpskriteriet att ett livsmedel inte ska ha något skönhetsfel 
vilket är ett av de femton teman som Hugner et al. (2007) fann. Vidare fann studien att många 
ekologiska livsmedel har just skönhetsfel och att det avskräcker konsumenter från att köpa 
dem (Hugner et al. 2007). Därför är det intressant att se om inköpskriteriet ser fräscht ut är ett 
viktigt inköpskriterium och om det är viktigare än att ett livsmedel är ekologiskt. Däremot 
hade det även varit intressant att se vilket resultat som hade genererats om inköpskriteriet att 
det ser fräscht ut inte ingått i undersökningen. Även inköpskriteriet etiskt producerat finns 
med i denna undersökning men inte i Magnussons et al. (2001) studie. Enkäten i denna 
undersökning utformades till stor del efter Magnussons et al. (2001) studie men hänsyn togs 
till att den undersökningen utformades under slutet av 1990-talet. Då etiskt producerade 
livsmedel och då främst med märkningen Fairtrade har ökat markant de senaste åren och är 
störst för kaffe och bananer (Fairtrade Sverige 2014) var det relevant att ha med det som 
inköpskriterium i undersökningen. 
 
Studiens resultat avvek mest från tidigare studie vad gäller inköpsmotiv och då inköpsmotivet 
hälsa. I tidigare studier har hälsa varit det starkaste skälet till att köpa ekologiska livsmedel 
eller ett av de starkaste för yngre, tillsammans med hälsa (Magnusson et al. 2001). Då det i 
denna studie är oron för miljön, etiskt producerat och ett mindre innehåll av tillsatser som är 
de största inköpsmotiven till ekologiska livsmedel så är det intressant att i fortsatta studier 
forska på anledningen till det. Det som även spelar in och som är intressant att få mer kunskap 
kring är vad “miljöns skull”, “bra för hälsan”, “etiskt skäl”, “god smak” innebär för 
konsumenten. I denna studie var såväl altruistiska som egoistiska inköpsmotiv viktiga för de 
svarande när de köper ekologiska livsmedel. Kanske kan det vara en indikation på att 
inköpsmotiven till ekologiska livsmedel håller på att förändras till att bli mer altruistiska när 
mat och miljön får större fokus i samhället. Att se hur den pågående debatten, kampanjer som 
förs och satsningar som görs kring ekologiska livsmedel idag påverkar inköpsmotiv och 
inköpsfrekvens är saker att forska vidare på. 
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7. Slutsats 
 
Studenterna har en positiv inställning till ekologiska livsmedel och kvinnor är mer positiva än 
män (p<0,05). De viktigaste inköpskriterierna för studenterna är att köttet är producerat i 
Sverige och ser fräscht ut, mjölken är producerad i Sverige, kaffet har god smak, bananerna 
ser fräscha ut och att pastan har lågt pris. Ekologiskt producerat var inte det viktigaste 
inköpskriteriet för något livsmedel men är mycket viktigt vid köp av mjölk och viktigt vid köp 
av banan. I förhållande till de viktigaste inköpskriterierna för studenterna hamnar ekologiskt 
producerat i genomsnitt på tredje plats för alla livsmedel. Vid köp av ekologiska livsmedel är 
miljön det största inköpsmotivet. Kvinnor köper ekologiskt för miljön och hälsan i större 
utsträckning än män (p<0,05). Den positiva inställningen till ekologiska livsmedel återspeglas 
något i inköpsfrekvensen av ekologisk mjölk och banan där inköpsfrekvensen är högst. Den 
positiva inställningen återspeglas inte i inköpsfrekvensen av ekologiskt kött, kaffe och pasta 
där inköpsfrekvensen är lägst. 
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