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SAMMANFATTNING
Bakgrund: Idag finns ett tydligt behov av att minska utsläpp av växthusgaser. Hoten mot
miljön innebär att det är bråttom att utveckla hållbara system för livsmedelsproduktion.
Utvecklingen ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillgodose sina behov, och där har konsumenter samt jordbruket en viktig roll
att spela. Det debatteras idag om huruvida ekologiskt eller konventionellt jordbruk är det
bästa alternativet för en hållbar livsmedelsproduktion. Då studenter ofta har en begränsad
budget är det intressant att undersöka deras inställning till hållbar livsmedelsproduktion och
hur det påverkar deras livsmedelsval.
Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka studenters förhållningssätt till hållbar
livsmedelskonsumtion och produktion samt vilka konsekvenser dessa får för deras
livsmedelsval.
Metod: En webbaserad enkätstudie utfördes där deltagarna, studenter vid Uppsala universitet
och SLU i Uppsala, nåddes via www.facebook.com. Enkäten innehöll 21 frågor. Den
utformades och genomfördes på www.webbenkater.com.
Resultat: 150 studenter besvarade enkäten. 89 % anser det vara viktigt att handla
miljövänliga livsmedel. Faktorerna pris, smak, hälsa och närproducerat prioriterades högre än
ekologiskt. 87 % menar att ekologiska livsmedel innehåller färre gifter än icke-ekologiska
livsmedel. 65 % ansåg att ekologiska livsmedel är bättre för miljön än icke-ekologiska
livsmedel. Cirka en tredjedel (35 %) menar att ekologiska livsmedel smakar bättre än
motsvarande icke-ekologiska livsmedel. Att köpa svenskt anses av flest (36 %) som den
viktigaste handlingen för att handla miljövänligt. 66 % tror att ett integrerat system mellan
ekologiskt och konventionellt vore bäst för en hållbar livsmedelsproduktion.
Slutsats: De undersökta studenternas positiva förhållningssätt till hållbar
livsmedelskonsumtion och produktion är inte tillräcklig i arbetet mot ett mer hållbart
samhälle. Konsekvensera som uppstår från respondenternas förhållningssätt är att många
andra faktorer så som pris, smak och hälsa anses viktigare och prioriteras högre än de
miljömässiga faktorerna. Detta innebär att konsumenters stöd och arbete för en hållbar
utveckling av livsmedelskonsumtion och produktion många gånger uteblir.

UPPSALA UNIVERSITY
Department of Food, Nutrition and Dietetics
Bachelor thesis, 15 ECTS credit points

VT 2015

Title: Students’ approaches towards a sustainable food consumption and production
Author: Maria Andersson, Rebecka Schink
Background: Today there is a clear need to reduce greenhouse gas emissions. The threats
against the environment imply that it is urgent to develop sustainable systems for food
production. This means that the development must meet today's needs without compromising
the ability of future generations to meet their needs, consumers along with agriculture has a
big role to play there. Today, there is an ongoing debate whether organic or conventional
agriculture is the best alternative for a sustainable food production.
Since students often have a limited budget, it is interesting to examine their approach towards
sustainable food production and how it affects their food choices.
Aim: The aim with this study is to examine Uppsala students’ approaches towards sustainable
food consumption and production as well as the consequences of their food choices.
Method: A web based survey was performed were the participants, students at Uppsala
University and SLU in Uppsala, were found at www.facebook.com. The survey had 21
questions. It was designed and performed via www.webbenkater.com.
Results: 150 students were included in the survey. 89 % considered it important to buy
environmentally friendly foods. The factors price, taste, health and locally produced were
ranked higher than organic. 87 % considered organic foods to contain a lesser amount of
poison than non-organic foods. 65 % considered organic foods to be better for the
environment than non-organic foods. About a third (35 %) consider organic foods to taste
better than corresponding non-organic foods. To buy Swedish foods is considered by 36 % to
be the most important act when making envrionmentally friendly food choices. 66 % believe
that an integrated system between organic and conventional would be best for a sustainable
food production.
Conclusion: The students approaches towards a sustainable food consumption and production
is not sufficient in the work towards a more sustainable society. The consequences from the
respondents approaches is that many other factors such as price, taste and health is considered
more important and has a higher priority than environmental factors. This means that
consumers support and work towards a sustainable development of food consumption and
production often is absent.
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1. Inledning
Den globala livsmedelsproduktionen står inför en utmaning som aldrig tidigare skådats.
Världens befolkning förväntas öka från dagens dryga 7 miljarder för att sannolikt fortsätta öka
till 10 miljarder år 2050 (United nations, Department of Economic and Social Affairs, 2013).
Många människor kommer troligtvis att vara rikare och skapa efterfrågan på en mer varierad
kost av hög kvalité vilket kräver ytterligare resurser för livsmedelsproduktionen.
Konkurrensen om mark, vatten och energi intensifieras samtidigt som effekterna av
klimatförändringarna blir påtagligare. Det finns ett tydligt behov att minska utsläpp av
växthusgaser och det blir därför nödvändigt att anpassa sina konsumtionsmönster till ett
förändrat klimat. Globaliseringen kommer att fortsätta och därmed utsätta
livsmedelsproduktionen för nya ekonomiska och politiska utmaningar. Många system för
livsmedelsproduktion är idag ohållbara. Utan förändring kommer den globala
livsmedelsproduktionen att försämra miljön och på så sätt äventyra med världens kapacitet att
producera mat i framtiden, samt bidra till klimatförändringar och förstörelse av den biologiska
mångfalden (Foresight, 2011). För att i framtiden kunna producera tillräckligt med mat till
jordens befolkning måste därför produktionssystemen för livsmedel utvecklas. Där har
jordbruken men också konsumenterna en stor roll att spela, då det är deras efterfrågan som till
stor del styr vilket typ av jordbruk som ska stödjas.

2. Bakgrund
Idag används både ekologiska och konventionella jordbruk runt om i världen men även en
kombination av de två, så kallade integrerade eller agroekologiska jordbrukssystem. Det
ekologiska jordbruket har i allmänhet betraktats som ett mer hållbart jordbrukssystem då det
inte bara ger mat utan även bevarar mark, vatten, energi och biologisk mångfald (Pimentel,
Hepperly, Douds & Seidel, 2005). Maten produceras på ett sätt som respekterar naturens
naturliga livscykler. Det ekologiska jordbruket minimerar människans påverkan på miljön och
fungerar så naturligt som möjligt i enlighet med principer och mål. Genetiskt modifierade
organismer (GMO) är förbjudna, alla resurser på plats tas till vara på, kemiska
bekämpningsmedel, konstgödsel, antibiotika i tillväxtsyfte och andra giftiga ämnen är strikt
förbjudna och boskapen är uppvuxna i en frigående miljö och matas på ekologiskt foder
(European Commission, 2014). Man strävar också efter att ge djuren möjlighet att utöva sina
naturliga beteenden (Jordbruksverket, 2014). Med andra ord ska naturens resurser som energi,
vatten och mark brukas på ett så hållbart och långsiktigt sätt som möjligt. För att ett livsmedel
ska få marknadsföras som ekologiskt ska det följa EU:s förordning om ekologisk produktion
eller vara märkt med KRAV. EU-ekologiskt är en minimistandard som ger märkningar, som
till exempel KRAV, rätten att ha fler samt striktare regler (Naturskyddsföreningen, 2013a).
Utifrån en skrivelse från Sveriges regering 2006 fastställde riksdagen bland annat att vid 2010
bör den certifierade ekologiska odlingen uppgå till minst 20 % av landets jordbruksmark samt
att 25 % av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska komma från ekologiska livsmedel
(Riksdagen, 2010). I en sammanställning av de offentliga aktörernas ekokonsumtion för år
2013 (EkoMatCentrum, 2014) framgick det att endast 19 % av landets kommuner och
landsting nått målet på minst 25 %. Den nationella andelen var 23 %. Målet förväntas dock ha
nåtts under 2014.
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2.1. Ekologisk eller konventionell livsmedelsproduktion?
Det finns idag en pågående debatt kring vilket typ av jordbruk som är mest lämpligt att
använda för att nå målet med en större och mer hållbar livsmedelsproduktion (Wezel,
Casagrande, Celette, Vian, Ferrer, Peigné, 2013). Det diskuteras om huruvida ekologisk
livsmedelsproduktion verkligen är det bästa alternativet (Forman & Silverstein, 2012). I
Uppsala sker den huvudsakliga debatten om ekologisk och konventionell odling mellan
forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som är både för och emot ekologisk
produktion. Vid en livesänd debatt om ekologisk livsmedelsproduktion (Medfarm Play, 2015)
mellan forskare vid SLU och Uppsala Universitet, påpekade till exempel Thomas Kätterer,
systemekolog vid SLU, att ekologisk odling är en återvändsgränd och att det inte finns någon
vetenskaplig grund för att det skulle minska övergödning eller klimatpåverkan. Kätterer
menar att det krävs forskning för nya metoder, utbildning och investeringar i hållbar teknik
inom jordbruket. Utvecklingen ska drivas av vetenskap snarare än ideologi och magkänsla,
något som han menar att ekoförespråkarna drivs av.
Forskare som argumenterar för den konventionella odlingen menar att ekologisk odling
varken ger mer näringsrik mat eller lägre utsläpp av näringsämnen från jordbruken till yt- och
grundvatten. Enligt dessa är ekologiskt jordbruk motsatsen till att vara miljö- och
klimatvänligt (Kirchmann, Bergström, Kätterer & Andersson, 2014, 16 november; Dagens
Nyheter, 2014, 16 november) då det bland annat kräver mer mark för att producera samma
mängd mat som konventionella gårdar. Djuren kräver även mer foder då de lever längre innan
slakt samt går fritt i större utsträckning (Hoffmann, Wivstad, Mie, Wallenbeck & Ull n,
2014; Forman et al., 2012). Argumenten mot ekologiska livsmedel hävdar att dessa livsmedel
inte är giftfria, vilket bekräftas av fler forskare. Halterna av gifter i ekologiska vegetabilier är
dock betydligt lägre än i de konventionella (Hoffmann et al., 2014; Magkos, Arvaniti &
Zampelas, 2006; Kirchmann, Bergström, Kätterer & Andersson, 2014). Att producera
livsmedel helt utan miljögifter har visat sig svårt då tungmetaller och miljögifter ofta finns i
jorden och kan hamna i grödorna även om bonden själv inte tillför några (Hoffmann et al.,
2014; Sundberg, 2015, 1 mars; Dagens Nyheter, 2014, 16 november).
I projektet Mat 21 engagerades under åren 1997-2004 över 50 forskare vid SLU samt
universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå för att utveckla system och metoder att
göra livsmedelsproduktionen både ekologisk samt mer ekonomiskt uthållig. Forskarna
arbetade ur ett tvärvetenskapligt, lösningsinriktat perspektiv för att hitta nya sätt att nå en
hållbar livsmedelsproduktion för framtida krav och behov (Mat 21, 2014). Hela
livsmedelskedjan stod i fokus för att påvisa möjligheter och vägar för att svenskt jordbruk. Ett
av resultaten var att det är möjligt att framställa livsmedel på ett hållbart och samtidigt
lönsamt sätt (Mistra, 2012).
2.2. Vilken livsmedelsproduktion är den bästa lösningen?
De som är för ekologisk livsmedelsproduktion förespråkar ett jordbruk utan
bekämpningsmedel som minskar spridningen av farliga ämnen till miljön och gynnar den
biologiska mångfalden. Samtidigt menar de att ett konventionellt jordbruk med höga
avkastningsnivåer och effektivt kväveutnyttjande kan ge produkter med lägre klimatpåverkan.
En integrerad produktion mellan dessa två system vore att föredra, där de bästa systemen från
ekologiskt samt konventionellt jordbruk används för att skapa ett hållbart men samtidigt
produktionseffektivt jordbruk. Dessa system ska baseras på lokala resurser som förbättrar
lokala ekosystemfunktioner (Björklund, Araya, Edwards, Goncalves, Höök, Lundberg &
Medina, 2012). En viktig fråga är också om den konventionella och ekologiska
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livsmedelsproduktionen genom samarbete kan bli mer miljövänlig samt uppfylla sitt syfte att
ge befolkningen tillräckligt med mat, eller om de ska fortsätta arbeta var för sig. För att få
fram en målbild av ett hållbart jordbruk krävs systemanalytisk forskning för att finna de bästa
jordbrukssystemen (Röös, Sundberg, Salomon & Wivstad, 2013).
Enligt en rapport från EPOK (Centrum för ekologisk produktion och konsumtion) har
ekologisk livsmedelsproduktion en fördel gällande klimatpåverkan per hektar och
klimatpåverkan per kilo produkt med kolinlagring för animalieprodukter. Gällande
klimatpåverkan per kilo produkt är det stor variation för olika produkter och konventionell
odling har fördel för klimatpåverkan per kilo produkt med hänsyn till hur mycket mark som
används och att bioenergi som ersätter fossila bränslen produceras på mark som blir över
(Röös et al., 2013).
2.3. Köttproduktionen
Något som utelämnats i den ovan nämnda debatten om hållbar livsmedelsproduktion och som
borde uppmärksammas är köttproduktionen. Enligt forskning är nötkött det som har störst
inverkan på klimatet av all mat. Idisslare, som nötkreatur och får, kräver stora landytor för
bete och foderproduktion medan icke-idisslare, som fjäderfä och gris, kräver mindre ytor
(Bryngelsson, 2015). Vegetabilier har betydligt lägre klimatpåverkan än kött, bortsett från de
vegetabilier som transporteras med flyg. Då konsumtionen av kött ökar i världen måste
spannmålsproduktionen, som foder till nötkreatur, effektiviseras. En stor del av den odling
som finns i Sverige används för odling av slaktdjursfoder (Sundberg, 2015, 1 mars; Dagens
Nyheter, 2014, 16 november). Hur man ska angripa köttfrågan är dock problematisk då
livscykelanalyser visar att det inte går att avgöra om ekologisk animalieproduktion idag
belastar klimatet mer eller mindre än konventionell produktion (Röös et al., 2013). Att
reducera konsumtionen av kött och andra produkter från idisslare är dock den mest effektiva
åtgärden för att minska livsmedelsrelaterade utsläpp (Bryngelsson, 2015).
2.4. Hållbarhet och agroekologi
Som tidigare nämnts innebär hoten mot miljön att det är bråttom att utveckla hållbara system
för livsmedelsproduktion som kan tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina behov (World Commission On Environment &
Development, 1987). Det kommer att krävas en utveckling inom alla jordbruksvarianter,
ekologiskt, konventionellt samt integrerade (Wezel et al., 2013). Typen av jordbruk som
behöver utvecklas är något som liknar det agroekologiska jordbruket. Det är både en
vetenskap och ett praktiskt jordbruk med kunskap om ekologi och hur man på ett hållbart sätt
utvecklar, studerar, designar och brukar livsmedelsproducerande system. En viktig del för att
öka hållbarheten inom agroekologin är att jordbruket ses som en multifunktionell helhet som
inkluderar en rad tekniker, tillämpningar, innovationer och beprövad erfarenhet samt tar
hänsyn till lokal och traditionell kunskap. Man vill skapa närings- och energikretslopp och
eftersträvar att integrera växtodling och djurhållning samt få en mångfald som är anpassad till
de lokala förutsättningarna istället för att förlita sig på konstgödsel och kemiska
bekämpningsmedel utifrån. Agroekologin kräver dock ingen KRAV eller EU-ekologisk
märkning och behöver inte helt utesluta konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel
(Naturskyddsföreningen, 2013b). I Sverige finns en strävan mot ett liknande förhållningssätt i
den oberoende certifieringen Svenskt Sigill som är ett kontroll- och ursprungsmärke för mat
och blommor. Det står för hållbar produktion med svenskt ursprung samt ansvar för djur och
natur. Märket garanterar en hög livsmedelssäkerhet, god djuromsorg och miljöansvar. Det
synliggör även en ansvarsfull produktion som når fram till konsumenten (Sigill, 2014).
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Varje teknologisk lösning kommer med sina specifika lösningar och potentialer men också
med utmaningar och problem. Att förutse de framtida problem som varje potentiell lösning
för med sig kan vara utmanande på många sätt. Det kan finnas miljömässiga, ekonomiska
eller andra begränsningar som är outforskade. Det finns med andra ord skäl att spendera tid på
att försöka belysa både kända och okända faktorer innan man inleder storskaliga
omvandlingar i samhället (Bryngelsson, 2015). För att få ihop detta hållbarhetspussel där alla
bitar ännu inte är på plats krävs samarbete mellan olika kunskaps- och forskningsområden för
att utforska och finna möjliga vägar till en hållbar livsmedelsproduktion.
2.5. Att tänka på som konsument
Till skillnad från många klimatpåverkande produkter och tjänster som människor dagligen
konsumerar är livsmedel det enda som är livsnödvändigt för oss. Livsmedelsproduktionen kan
inte minskas särskilt mycket men den kan ändras till det bättre (Sundberg, 2015, 1 mars).
Konsumenter kan bidra med att reducera matens påverkan på miljön genom att göra medvetna
livsmedelsval. Livsmedelsverket tipsar bland annat om att minska konsumtionen av kött och
snacks som godis, läsk och bakverk. Man bör välja miljömärkt fisk samt frukt och grönsaker
efter säsong. Genom att planera sina livsmedelsinköp, förvara maten på rätt sätt och ta hand
om matrester, istället för att slänga dem, kan även matsvinnet minskas vilket också påverkar
miljön (Livsmedelsverket, 2015).
Livsmedelsverkets toxikolog Anneli Widenfalk (Panelsamtal, 2015-04-15) förklarar att
Livsmedelsverket vill att alla i Sverige ska ha tillgång till säker mat och att de nu även tar
hänsyn till miljön i de nya kostråden. Hon står fast vid att livsmedel som kan handlas i
svenska livsmedelsbutiker är säkra att äta vare sig de är ekologiska eller konventionella.
Hälsoriskerna är alltså inte större om man väljer att äta konventionella livsmedel. Widenfalk
förklarar att tungmetaller och gifter så som aflatoxin (ett mögelgift) är farligare än vad
resterna från bekämpningsmedlen är, något som även bekräftas i boken Den ekologiska
drömmen (Kirchmann et al., 2014). Att veta hur konsumenter hanterar sina livsmedelsval i
relation till klimatfrågan och oenigheten som finns inom detta stora område kan därför vara
essentiellt på den krokiga vägen till ett mer hållbart samhälle.
2.6. Konsumenternas livsmedelsval
Under 2014 ökade försäljningen av ekologiska livsmedel med 38 % och står för 5,6 % av den
totala livsmedelsförsäljningen. Detta beror till stor del på att ekologiska livsmedel har
marknadsförts och lyfts fram i butikerna med tydligare skyltning och bättre placering i
butikshyllorna. Efterfrågan på ekologiska livsmedel är högre än tillgången vilket tyder på att
en ännu större försäljningsökning är möjlig (Ekoweb, 2015).
2.6.1. Icke miljömässiga faktorer har stor betydelse för konsumenternas livsmedelsval
Konsumenters val av livsmedel påverkas av många olika faktorer såsom smak, hälsa, pris och
tillgänglighet. Alla dessa faktorer har i flertalet studier visats vara viktigare än just de
miljömässiga aspekterna. De så kallade icke-miljömässiga faktorerna verkar vara ett hinder
för de miljömässiga motiven (Mäkiniemi & Vainio, 2014; Dimitri & Rogus, 2014; Kearney,
2010). Flera studier visar att det högre priset är en av de största orsakerna till att konsumenter
inte köper ekologisk mat i större utsträckning (Rödiger & Hamm, 2015; Mäkiniemi et al.,
2014; Marian, Chrysochou, Krystallis & Thøgersen, 2014; Hoffman et al., 2014; Lee & Yun,
2015; Holmberg, Steingrimsdottir & Svensson, 2007). Studien av Marian et al., (2014) visar
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att ett högt pris på ekologiska livsmedel resulterar i att man mer sällan repeterar det inköp
man gjort och resultat från Mäkiniemi et al., (2014) visar att pris anses som den största
barriären när det kommer till konsumenternas livsmedelsval. Lee et al., (2015) kommer i sin
studie fram till att priset på ekologiska livsmedel är en faktor som påverkar konsumenternas
intentioner att köpa ekologisk mat. Merparten deltagare i undersökningen ansåg att ekologiska
livsmedel hade ett högt pris. I undersökningen av Rödiger et al., (2015) har studier angående
konsumentbeteende kring priset på ekologiska livsmedel skrivna mellan 2000 - 2013
analyserats. Författarna har funnit blandade och motsägelsefulla resultat men merparten
studier som analyserats kring priskänslighet visar på att konsumenter är känsliga för
ekologiska livsmedels höga pris.
Utifrån den miljöinformation som konsumenter exponeras för finns en ambivalens kring hur
man bör agera. Ibland krockar miljömedvetna värderingar med ekonomiska. Det händer även
att miljövänliga produkter väljs bort till förmån för andra utgifter som konsumenten anser
vara viktigare (Hoffman et al., 2014). Övriga avgörande faktorer som påverkar om
konsumenter köper ekologiska livsmedel eller inte är dåligt utbud, brist på kunskap,
uppfattade svårigheter i att göra klimatvänliga livsmedelsval (Lorenzoni, Nicholson-Cole &
Whitmarsh, 2007; Mäkiniemi et al., 2014), otillräcklig marknadsföring, misstro mot ekologisk
certifiering och märkning, kvalitetsbrister på ekologiska varor eller att man redan är nöjd med
konventionellt odlade livsmedel (Hoffman et al., 2014). Man har även kunnat påvisa att vanor
och rutiner gör att man inte utför miljövänliga handlingar, konsumenterna är nöjda med att
leva som de gör och är därför inte villiga att förändra sig (Wood & Neal, 2009; Lorenzoni et
al., 2007; Mäkiniemi et al., 2014; Holmberg et al., 2007).
Generellt har studenter en relativt låg inkomst, ofta i form av studiestöd och lån. Därför kan
pris tänkas vara en av de faktorer som har störst betydelse för de livsmedelsval man gör.
Studenter som konsumentgrupp kan ses som unik då många under studietiden bor i enpersonshushåll där de endast behöver tillgodose sina egna önskemål och slipper ta hänsyn till
vad övriga familjemedlemmar vill äta. Studietiden är vanligtvis introduktionen till det första
egna hushållet där man nu skapar egna rutiner kring livsmedel och matvanor.
Då det pågår en debatt kring ekologisk och konventionell livsmedelsproduktion är det
intressant att undersöka huruvida studenterna i Uppsala är medvetna om kontroversen som
existerar och om de anser att miljön samt hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion är en
viktig fråga. Det kan också vara intressant att undersöka om studenternas förhållningssätt
speglas i deras livsmedelsval eller om andra faktorer väger tyngre.

3. Syfte
Syftet med studien är att undersöka studenters förhållningssätt till hållbar
livsmedelskonsumtion och produktion samt vilka konsekvenser dessa får för deras
livsmedelsval.

4. Material och metod
4.1. Litteraturinsamling
Vetenskapliga artiklar söktes med hjälp av de internetbaserade databaserna GreenFILE,
Uppsala universitetsbibliotek och Google Scholar. Sökorden som användes vid
artikelsökningen var: organic food, organic food + benefits + health, organic + conventional,
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consumer + foods, organic + consumers, conventional vs organic, organic + food + benefits,
organic + food + consumers, ekologiskt, skillnader mellan ekologiskt och konventionellt.
Artikelsökningarna genomfördes mellan 30 mars och 5 april 2015.
Målet var att endast inkludera vetenskapliga artiklar från 2000-talet eftersom artiklar
publicerade tidigare kan innehålla felaktig information, då det regelbundet kommer ny
forskning kring uppsatsens ämne. Alla referenser uppfyller detta krav förutom en rapport från
1987 skriven av World Commission on Environment and Development. Från rapporten
används en definition av begreppet hållbar utveckling som fortfarande är aktuell och anses
därför vara en relevant källa trots att den publicerades före 2000-talet.
4.2. Metodval
En kvantitativ studiedesign valdes där en webbaserad enkätundersökning blev metod för
datainsamlingen. Syftet var att samla in mätvärden över studenters förhållningssätt till hållbar
livsmedelskonsumtion och produktion. Enkäter som datainsamlingsmetod har fördelen att
kunna nå ut till ett stort antal människor. Andra fördelar är att de är billiga, speciellt då de
utförs via internet då ingen kostnad för papper och utskrift behövs, samt att de är snabba att
administrera (Bryman, 2008).
4.3. Material
Undersökningen utfördes bland studenter vid Uppsala universitet och Sveriges
lantbruksuniversitet i Uppsala. Studenterna nåddes via ett bekvämlighetsurval på det sociala
mediet Facebook. För att få en spridning av studenter från olika institutioner lades länken till
enkäten ut i speciella grupper på Facebook. Dessa var Smålands nations ämbetsmän,
Kurslitteratur, bostad och allt annat med ekonomer, Cemus roots, Apotekarprogrammet UU
HT-12, STS intern, SG-SR Studierådet, IKV Uppsala - kurslitteratur och SLUs
livsmedelsagronom/ biotekare. Länken till webbenkäten lades även ut på författarnas
personliga flöden och kunde således nå deras vänner och bekanta. Sammanlagt deltog 158
studenter. Enkäten var tillgänglig mellan 21 april och 23 april 2015.
4.4. Utformning av enkät
Vid utformning av enkät bör vissa riktlinjer följas (Hartman, 2005). Arbetet med enkäten
startades när syfte och frågeställningar i stort sett var färdigställda. Enkäten konstruerades
utefter vissa riktlinjer och bestod av sammanlagt 21 frågor (se bilaga 2). Sju bakgrundsfrågor
ställdes gällande kön, inkomstkälla, ålder, universitet, huvudsakligt studieämne,
boendesituation samt hur ofta deltagaren själv bestämmer vilka livsmedels som ska inhandlas
till hushållet. Därefter följde elva övergripande frågor som berörde deltagarnas uppfattning av
om miljö samt ekologisk och konventionell livsmedelsproduktion och konsumtion. Fem av
dessa frågor var påståendefrågor med svarsalternativen stämmer helt, stämmer ej och vet ej.
Enkäten avslutades med tre frågor kring studenternas egna livsmedelsval. Frågorna
behandlade en sak i taget för att vara säker på vad svaren gällde. Enkäten hölls så neutral som
möjligt för att inte ställa sig på någon sida gällande konventionell och ekologisk
livsmedelsproduktion. På de frågor där fasta svarsalternativ inte ansågs vara tillräckligt fanns
även öppna svarsfält tillsammans med svarsalternativen i kryssformat. Alla frågor förutom två
hade fasta svarsalternativ, dessa frågor var frågan om ålder samt vilket som var studenternas
huvudämne. Två frågor hade förutom de fasta svarsalternativen även ett öppet svarsfält. Det
ar endast på frågan “Varför tycker du att det är viktigt att handla livsmedel som är bra för
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miljön?” samt på frågan om boendesituation som deltagarna valde det öppna
svarsalternativet. De öppna svaren togs i beaktning och beskrivs i resultatet.
4.5. Pilotstudie
En pilotstudie utfördes på åtta studenter. De var bekanta till författarna och utfördes via
internet där deltagarna blev tilldelade en länk som ledde dem till enkäten. Deltagarna var inte
studenter vid institutionen för kostvetenskap då dessa ansågs ha en förförståelse för ämnet
samt för den sortens frågor som enkäten bestod av. Pilotstudiens syfte var att undersöka om
enkäten var utformad på ett sätt så att deltagarna förstod frågorna och dess svarsalternativ.
Deltagarna blev även uppmuntrade att ge enkäten konstruktiv kritik. Efter pilotstudien togs en
fråga bort då den tycktes sakna relevans för studiens syfte. Några frågor ansågs vara svåra att
svara på då svarsalternativen var för få. En tilläggande text lades till för att komplettera dessa
frågor. I övrigt fick enkäten god återkoppling från deltagarna och fick därför behålla en stor
del av sitt ursprungliga utseende.
4.6. Reliabilitet och validitet
Reliabilitet innebär att man ska kunna lita på sitt insamlade data. Tabeller och siffror ska vara
precisa och tillförlitliga (Hartman, 2005). Reliabiliteten visar om en studies resultat blir lika
om den genomförs på nytt eller om resultatet endast framkommit av en tillfällighet eller
slump (Bryman, 2008). Då de flesta frågorna i enkäten bestod av fasta svarsalternativ samt att
frågorna hade en låg tolkningsgrad, borde liknande resultat fås vid en upprepning av
undersökningen, vilket ökar studiens reliabilitet dock med reservation för urvalet. Eftersom en
webbaserad enkätundersökning kan genomföras när och var deltagaren själv vill är det till
exempel svårt att kontrollera att frågorna besvaras i liknande miljöer för samtliga deltagare.
Det kan alltså finnas många olika faktorer och störande moment som påverkar deltagarnas
svar.
Validitet innebär att forskningsmaterialet ska vara relevant för studiens syfte. Material och
syfte ska vara sammanlänkade. Enkäten ska i detta fall undersöka det den har för avsikt att
undersöka (Hartman, 2005). För att uppnå detta bestod enkäten av frågor som hade koppling
till uppsatsens vetenskapliga inledning samt till studiens syfte. Frågor som ansågs irrelevanta
för studiens syfte exkluderades.
4.7. Bearbetning och analys av data
Data från enkäterna presenterades med beskrivande statistik i tabeller och diagram i
programmet som webbenkäten utformades i (webbenkater.com). Dessa data analyserades
sedan ytterligare i Microsoft Office Excel där tabeller och figurer skapades för att få en tydlig
bild av resultaten.
4.8. Bortfall
Åtta enkätsvar exkluderades helt från undersökningen. Fem av dessa uteslöts på grund av att
deltagarna arbetade eller studerade vid annat universitet än Uppsala Universitet eller SLU i
Uppsala och därmed inte ingick i den tänkta målgruppen. Tre av enkäterna togs bort på grund
av att deltagarna inte slutförde enkäten. Internt bortfall fanns på sex frågor från sammanlagt
tio deltagare. Fem av de interna bortfallen uppstod på frågan om ålder.
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4.9. Etiska överväganden
Vid genomförande av studier måste fyra forskningsetiska grundprinciper tas i hänsyn. Dessa
är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.
Frågorna rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för studiens deltagare
(Bryman, 2008). Dessa grundprinciper är till för att skydda deltagarna från skada,
förödmjukelse, kränkande behandling och annat obehag (Hartman, 2005).
Principerna togs till hänsyn genom att i inledningen av enkäten meddela att deltagarna är
anonyma samt att det är frivilligt att delta (se bilaga 2). Deltagarna informerades också om att
svaren endast kommer används till denna studie samt att de kan välja att avbryta enkäten när
de vill. Inga frågor var obligatoriska att svara på. Den insamlade datan kommer endast
användas till denna studie för att sedan raderas. Vid eventuella frågor fanns även författarnas
mejladresser tillgängliga i enkätens informationsbrev.

5. Resultat
5.1. Svarsfrekvens och bortfall
Enkäten besvarades av 158 studenter varav 150 inkluderades i studien (se tabell 1). Fem
deltagare exkluderades på grund av att de inte tillhörde målgruppen studenter vid Uppsala
universitet eller SLU i Uppsala. Ytterligare tre personer uteslöts ur undersökningen då de inte
slutförde enkäten.
Tabell 1. Totalt antal besvarade enkäter fördelade på kön och indelat efter inkludering och
exkludering

Kön

Inkluderade enkäter Exkluderade enkäter Totalt antal enkäter

Kvinna 101

7

108

Man

47

1

48

Annat

2

0

2

Totalt

150

8

158

5.2. Bakgrundsfrågor
För att ta reda på respondenternas bakgrund ställdes frågor om kön, inkomstkälla, ålder,
universitet, huvudsakliga studieämne, boendesituation samt hur ofta de beslutar om vilka
livsmedel som ska inhandlas i hushållet (se bilaga 2).
Av de 150 respondenterna var 101 stycken (67,3 %) kvinnor och 47 stycken (31,3 %) män.
Två deltagare (1,3 %) identifierade sig som annat (se tabell 1). Åldersspannet på deltagarna
varierade mellan 20-33 år och medelåldern var 23,4 år. På frågan om ålder fanns fem stycken
interna bortfall.
134 stycken (89,3 %) av respondenterna studerade vid Uppsala universitet och 16 stycken
(10,7 %) vid SLU i Uppsala.
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Huvudämnet som deltagarna i undersökningen studerade hade en stor spridning mellan 40
olika ämnen. Flest deltagare med samma huvudämne var ekonomistudenter, 30 personer (20
%). Den näst största gruppen studerade farmaci, 19 personer (12,7 %), följt av kostvetenskap
samt fysioterapi med 16 personer (10,7 %) vardera.
Deltagarnas främsta inkomstkällor var studiestöd (132 personer) samt studielån (92 personer)
från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Därefter följde lön (71 personer), sparade pengar
(43 personer), och 6 personer hade andra inkomstkällor såsom stipendier, avkastning,
föräldrar samt eget företag. På denna fråga kunde deltagarna välja fler än ett svarsalternativ.
Frågan hade ett internt bortfall.
Frågan om boendesituation (se figur 1) svarade flest deltagare att de bodde i sambohushåll (37
%, 56 personer), följt av singelhushåll (24 %, 37 personer), korridorsrum (21 %, 31 personer),
familjehushåll (7,3 %, 11 personer), inneboende (6,7 %, 10 personer) och kollektiv (3,3 %, 5
personer). En deltagare angav att den bodde “tillsammans med vänner” och en angav “singel
med inneboende”. Dessa valdes att räknas som sambohushåll.

Figur 1. Procentuell fördelning över deltagarnas boendesituation (n=150).

På frågan “Hur ofta beslutar du om vilka livsmedel som ska inhandlas i ditt hushåll?” (se
figur 2) svarade 58 % (87 personer) att de alltid beslutade vilka livsmedel som skulle
inhandlas till hushållet. 38,7 % (58 personer) svarade att de oftast beslutade, 3,3 % (5
personer) angav att de sällan beslutade vilka livsmedel som ska inhandlas. Inga deltagare
angav svarsalternativen Aldrig eller Vet ej.
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Figur 2. Procentuell fördelning a s aren till frågan “Hur ofta beslutar du om vilka livsmedel som ska
inhandlas i ditt hushåll?” (n=150).

5.3. Frågor om ekologiska och konventionella livsmedel
På frågan (se figur 3) “ Tycker du det är viktigt att handla livsmedel som är bra för miljön?”
svarade en stor andel, 89 % (134 personer), av deltagarna Ja. 7 % (10 personer) svarade Nej
och 4 % (6 personer) angav svaret Vet ej.

Figur 3. Procentuell fördelning a s aren till frågan ”Tycker du det är viktigt att handla livsmedel som
är bra för miljön?” (n=150).

Deltagarnas s ar på frågan “Hur ofta tänker du på att handla livsmedel som är bra för
miljön?” var relativt spridda (se figur 4) där 37,3 % (56 personer) svarade Oftast, 32,7 % (49
personer) svarade Ibland, 16,7 % (25 personer) Sällan, 10 % (15 personer) svarade Alltid och
3,3 % (5 personer) svarade Aldrig.
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Figur 4. Procentuell fördelning a s aren till frågan ”Hur ofta tänker du på att handla livsmedel som
är bra för miljön?” (n=150).

Svaren på frågan Varför tycker du att det är viktigt att handla livsmedel som är bra för
miljön? (välj det alternativ du tycker är viktigast) (se figur 5) var relativt spridda. Flest
deltagare, 37 % (55 personer), svarade Av hälsoskäl, för att få i sig färre gifter från
bekämpningsmedel och liknande. 27 % (40 personer) svarade Bevara planeten för kommande
generationer. 24 % (36 personer) svarade För att minska klimatförändringar. 7 % (10
personer) svarade Biologisk mångfald och 3,3 % (5 personer) Jag tycker inte att det är viktigt.
2,7 % (4 personer) gav egna svarsalternativ under punkten Annat då de inte tyckte att endast
ett av alternativen stämde eller att något annat var mest viktigt. Dessa svar var: “Av etiska
skäl. Jag anser att vi ska ta etiska beslut för att vi kan det, för mig är det alla fyra första
alternativ ovan.”, “Helheten”, “Biologisk mångfald och klimat”, “Alla aspekter! Är utbildad
ekoambassadör, tycker det är superviktigt med eko!”.
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Figur 5. Respondenternas åsikter om ”Varför tycker du att det är viktigt att handla livsmedel som är
bra för miljön?” presenterat i antal svar (n=150).

På nästa fråga skulle deltagarna välja det alternativ som bäst stämde överens med deras inköp
av ekologiska livsmedel. Flest deltagare, 42 % (63 personer), valde alternativet Jag köper
ekologiska livsmedel ibland, 26,7 % (40 personer) svarade Jag köper ofta ekologiska
livsmedel, 24 % (36 personer) svarade Jag vill köpa ekologiska livsmedel, men andra faktorer
är viktigare (smak/pris/varumärke mm), 4,7 % (7 personer) svarade Jag köper aldrig
ekologiska livsmedel. Endast 2,7 % (4 personer) svarade Jag köper alltid ekologiska
livsmedel.
Av de 150 deltagarna angav 40 % (59 personer) Ja på frågan “Tycker du det är svårt att veta
vilka livsmedel som är bäst att köpa för att främja en hållbar livsmedelsproduktion?”, 13 %
(20 personer) svarade Nej, 45 % (67 personer) svarade Ibland och 3 % (4 personer) svarade
Vet ej (se figur 6).
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Figur 6. Procentuell fördelning a s aren till frågan ”Tycker du det är svårt att veta vilka livsmedel
som är bäst att köpa för att främja en hållbar livsmedelsproduktion?” (n=150).

Fråga 14-18 på enkäten var utformade som påståenden där deltagarna fick avgöra ett
alternativ de ansåg passa bäst av Stämmer, Stämmer inte och Vet ej. I figur 7 visas resultaten
från dessa frågor.

Figur 7. Procentuell fördelning av svaren till påståendefrågorna 14-18.
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5.4. Frågor om studenternas livsmedelsval
Deltagarna blev ställda frågan “Vilka faktorer prioriterar du när du handlar livsmedel?” (se
figur 8) där de fick välja tre faktorer som de ansåg sig prioritera vid inköp av livsmedel.
Sammanlagt kunde varje faktor få 150 stycken röster. De faktorer som fick flest röster var pris
(113 stycken), smak (85 stycken) och hälsa (59 stycken). Frågan hade ett internt bortfall där
fem deltagare endast angett två alternativ, (n=445).

Figur 8. Antal röster för vilka faktorer som prioriteras vid livsmedelsinköp. Tre svarsalternativ kunde
ges (n=445).

På frågan “Min ekonomiska situation påverkar hur jag gör mina livsmedelsval i butiken”
(figur 9) svarade 58 % (87 personer) av deltagarna att deras ekonomiska situation påverkade
deras livsmedelsval. 3 % (4 personer) påverkades inte av ekonomi medan 39 % (58 personer)
delvis påverkades. Frågan hade ett internt bortfall på en deltagare.
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Figur 9. Procentuell fördelning a s aren till påståendet ”Min ekonomiska situation påverkar hur jag
gör mina livsmedelsval i butiken” (n=149).

På frågan “Vad är viktigast för dig när du köper miljövänliga livsmedel?” (se figur 10) ansåg
36 % (54 personer) att den viktigaste faktorn vid köp av miljövänliga livsmedel var att köpa
svenskt. 19,3% (29 personer) ansåg att närodlat var viktigast och nästan lika många, 18,7%
(28 personer), tyckte att ekologiskt var viktigast. 13 % (19 personer) ansåg det vara viktigast
att konsumera mindre kött och 9 % (14 personer) att handla mer frukt och grönt. Endast 4 %
(6 personer) svarade Vet ej.

Figur 10. Procentuell fördelning a s aren till frågan ”Vad är viktigast för dig när du köper
miljövänliga livsmedel?” (n=150).
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Totalt 148 deltagare s arade på frågan “Vad tror du vore den bästa lösningen för en hållbar
livsmedelsproduktion i Sverige?” (se figur 11). Det fanns alltså ett internt bortfall på två
deltagare. Flest deltagare, 66 % (98 personer), valde svarsalternativet En blandning mellan
konventionell och ekologisk livsmedelsproduktion, 19 % (28 personer) svarade Endast
ekologisk livsmedelsproduktion, 14 % (21 personer) svarade Vet ej och 1 % (1 person) svarade
Endast konventionell livsmedelsproduktion.

Figur 11. Procentuell fördelning a s aren till frågan ”Vad tror du vore den bästa lösningen för en
hållbar livsmedelsproduktion i Sverige?” (n=148).

6. Diskussion
6.1. Metoddiskussion
6.1.1. Kvantitativ metod
Huvudsyftet låg i att få fram mätvärden på vad studenter har för förhållningssätt till hållbar
livsmedelskonsumtion och produktion. Därmed valdes en kvantitativ metod för att få in data
från ett större antal deltagare än vid en kvalitativ metod. Enkäter som vald metod ger ingen
djupare information jämfört med vad intervjuer kunde gett, med det var inte heller målet med
undersökningen.
6.1.2. Urvalsmetod
Urvalsmetoden för datainsamlingen var bekvämlighetsurval. Nackdelen med metoden är att
det är svårt att generalisera resultaten från ett sådant urval (Bryman, 2008). Trots det valdes
metoden för att på ett smidigt sätt få in tillräckligt stor mängd deltagare till undersökningen
med den begränsade tids- och resursramen som fanns. Denna urvalsmetod resulterade i att
deltagarna var relativt spridda mellan olika huvudämnen på universitetet. Spridningen mellan
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könen var något skev, en jämnare fördelning mellan könen hade varit att föredra men
huvudsaken var att deltagarna fanns inom den definierade målgruppen.
6.1.3. Enkät och datainsamling
Webbenkät valdes som metod för datainsamling för att samla in data på ett effektivt sätt. Med
tanke på den begränsade tidsramen ansågs det vara positivt. En webbaserad enkät binder inte
deltagarna till en specifik plats för utförandet av enkäten vilket är positivt. Det kan dock
upplevas negativt att som deltagare inte kunna fråga om hjälp vid utförandet av enkäten. En
annan nackdel är att det inte går att kontrollera eventuella störningsmoment vid tillfället när
eller var enkäten genomförs. Efter två dygn hade 150 deltagare besvarat enkäten vilket
bekräftade att metoden var lämplig och effektiv för att snabbt samla in data från den tänkta
målgruppen. Då enkäten utformats gjordes en pilotstudie för att framför allt kontrollera att
frågorna var tydliga och förståeliga men också för att säkerställa undersökningens helhet och
kvalitet (Bryman, 2008). Pilotstudien styrkte även studiens validitet genom att visa att enkäten
undersökte det den avsågs undersöka. Därefter utfördes vissa justeringar efter återkoppling
från pilotstudie och handledare. Trots att information om att undersökningen endast gällde
studenter vid Uppsala Universitet eller SLU hade eventuellt tydligare information behövts då
fem personer deltog trots att de studerade vid andra universitet eller arbetade. Det interna
bortfallet hade då kunnat minimeras ytterligare.
Två frågor hade förutom de fasta svarsalternativen även ett öppet svarsfält, de öppna svaren
togs i beaktning. Tillägget av öppna svarsfält gjordes för att säkerställa att alla deltagare
skulle kunna hitta ett passande svarsalternativ. Vid frågan om vilka faktorer som prioriteras
vid inhandling av livsmedel kunde tre svarsalternativ väljas. En rangordning av dessa hade
varit att föredra men detta gick inte att genomföra i webbverktyget där enkäten utformades.
Inga av frågorna var obligatoriska att besvara då det var viktigt att deltagarna skulle känna att
enkäten var frivillig att utföra. Detta ledde till ett internt bortfall på fem frågor för totalt nio
deltagare, varav fem av dessa valde att inte ange sin ålder. Det är värt att notera att detta är ett
relativt lågt internt bortfall och det är svårt att säga ifall det reducerats om frågorna istället
gjorts obligatoriska. På vissa av frågorna hade följdfrågor varit användbara för att ge mer
intressant och djupare information. Detta hade dock lett till en längre och mer omfattande
enkät vilket i sin tur skulle kunna resulterat i att ett mindre antal deltagare slutfört enkäten.
Då begreppet ekologiskt idag framställs nästintill enbart som positivt, både i media och
marknadsföring, finns en risk att deltagarna svarar det de tror är bäst att svara på frågorna
snarare än att ange sin faktiska ståndpunkt för att på så sätt framställa sig själv i positiv dager.
Att ge ett svar som anses mer socialt accepterat eller mer önskvärt än något annat alternativ är
ett problem som lätt uppstår vid både intervjuer och enkätundersökningar (Bryman, 2008).
Deltagarnas anonymitet kan ha bidragit till mer sanningsenliga svar. Undersökningens enkät
har försökts utformas så neutral som möjligt genom att inte påstå att ekologiskt är bättre än
konventionellt och vice versa. Något som visades vara svårt då vissa frågor kan ha uppfattats
som vinklade trots detta.
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6.2. Resultatdiskussion
6.2.1. Studiens huvudfynd
Efter bearbetning av studiens resultat framgår det att det i teorin finns en tydlig vilja hos de
undersökta studenterna att vara miljömedvetna då de anser det vara viktigt att välja livsmedel
som är bra för miljön. De flesta tänker alltid, oftast eller ibland på att handla miljövänliga
livsmedel. En stor del av deltagarna påstår även att ekologiska livsmedel i regel är bättre för
miljön än konventionella livsmedel samt att de är nyttigare och innehåller färre gifter än
konventionella livsmedel. På frågan om vad som är viktigt när man handlar miljövänligt
ansåg däremot de flesta att handla svenskt var viktigast. En stor del av deltagarna svarade
även att de tror att en integrerad version mellan ekologisk och konventionell
livsmedelsproduktion vore den bästa lösningen för att på ett hållbart sätt producera livsmedel.
Trots dessa positiva svar som tyder på att deltagarna vill göra miljömedvetna val verkar det
svårt att i praktiken göra det rätta för miljön. Istället är det andra faktorer som pris, smak och
hälsa som styr deltagarnas val av livsmedel. Vid analysering av dessa huvudfynd framgår det
hur komplex frågan är om vad som är det bästa för en hållbar livsmedelsproduktion.
6.2.2. Förhållningssätt kring ekologisk och konventionell livsmedelsproduktion
I dagens samhälle marknadsförs ekologiska livsmedel, både i affärer och på sociala medier,
ofta som de bästa alternativen och de man bör välja att köpa. Det är därför inte oväntat att
studiens resultat visar att studenterna i undersökningen anser att ekologiska livsmedel i regel
är bättre för miljön än icke-ekologiska livsmedel. Detta är ur flera aspekter sant (Magkos et
al., 2006; European Commission, 2014), men att göra den generaliseringen som majoriteten
studenter i undersökningen gör verkar inte vara så enkel som man tror. Det finns många
delade åsikter kring denna fråga (Wezel et al., 2013; Forman et al., 2012) där de som är för
ekologisk produktion menar att det är bättre för miljön och de som inte är på “ekosidan” anser
att ekologiskt fått ett oförtjänt gott rykte som enligt R. Andersson (Panelsamtal, 2015-04-15)
forskningsresultaten inte kan leva upp till. Detta ämne studeras även mer djupgående i boken
Den ekologiska drömmen (Kirchmann et al., 2014) som tar upp problematiken kring
ekologisk och konventionell odling. Skördestatistik visar på att ekologisk odling ger mindre
skördar är konventionell odling. Detta innebär att maten antagligen inte skulle räcka till om
ekologisk odling skulle bli dominerande, något som man konsument förmodligen inte tänker
på då vi idag har ett överflöd av livsmedel i våra butiker. Författarna diskuterar även hur det
konventionella jordbruket ofta ses som en miljöbov och att en utveckling av detta jordbruk ses
som felaktigt, även detta kan ses i undersökningens resultat då studenterna i de flesta fall
anser det ekologiska vara bättre. Men utvecklingen av det konventionella jordbruket har skett
i en mer hållbar riktning med hänsyn tagen till miljö samt djurens välfärd. Dock finns
fortfarande olösta miljöproblem som kräver ytterligare framtida engagemang.
En stor andel av studenterna anser även att ekologiska livsmedel är nyttigare än ickeekologiska livsmedel (se figur 7). Eftersom ekologiskt ofta framstår som det bästa alternativet
i media är detta inte förvånande. Från vetenskapliga studier finns dock inga entydiga svar som
tyder på detta. I undersökningar har enstaka prover visat på en högre halt av omega-3fettsyror i ekologisk mjölk samt högre C-vitaminhalt och mer antioxidanter i ekologiskt frukt
och grönt. I övrigt verkar det svårt att dra slutsatsen att ekologiska livsmedel är nyttigare än
konventionella (Hoffman et al., 2014). Ett stort antal studier visar på att de näringsmässiga
skillnaderna ibland är till fördel för ekologiskt och ibland för konventionellt odlade grödor
(Kirchmann et al., 2014).
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Många studenter ansåg att ekologiska livsmedel innehåller färre gifter än icke-ekologiska,
vilket även tidigare studier påvisat. Det finns dock begränsade bevis för att ekologiska
livsmedel skulle ha fler hälsofördelar, bättre näringsinnehåll och vara tryggare att äta. Bevisen
tyder inte på att det skulle finnas tydliga hälsovinster med ekologisk mat jämfört med
konventionell. Däremot kan ekologiska livsmedel innehålla mindre rester av
bekämpningsmedel, det är antagligen utifrån denna information studenterna grundar sina
åsikter om att ekologiska livsmedel innehåller färre gifter (Smith-Spangler et al., 2012;
Magkos et al., 2006). Ekologisk kyckling och fläskkött kan dessutom ge mindre exponering
för antibiotika-resistenta bakterier. Det har visats att enstaka insektsmedel kan ge en ökad risk
för negativa hälsoeffekter men detta drabbar främst de som arbetar i nära kontakt med dessa
bekämpningsmedel (Hoffman et al., 2014). Dock innehåller konventionellt odlade livsmedel
från Sverige en så låg mängd gifter att de inte är farliga att konsumera menar A. Widenfalk
(Panelsamtal, 2015-04-15). Något som skulle behöva förmedlas till konsumenterna då många
idag verkar tro att svenska konventionella livsmedel kan vara farliga för hälsan.
När deltagarna tillfrågades om de anser att ekologiska livsmedel smakar bättre än
konventionella livsmedel var det lika många som svarade att detta stämmer som att det inte
stämmer. Ungefär lika stor del svarade vet ej. Enligt studier finns det inga entydiga resultat
som säger att ekologiskt smakar bättre. I enstaka fall har man hittat små skillnader där det
ekologiska ibland har smakfördelar (Hoffman et al., 2014). Eventuellt skulle det högre priset
på ekologiska livsmedel påverka konsumenter att uppfatta dessa som godare då dyrare varor
ofta anses ha en högre kvalitet. De objektiva forskningsresultaten spelar mindre roll om
ekologiska livsmedel ändå subjektivt upplevs smaka bättre hos en del konsumenter.
Från dessa ovannämnda resultat kan vi sammanfatta att studenternas uppfattning om
ekologiska livsmedel till viss del stämmer med tidigare nämnda forskningsresultat med
undantaget att målgruppen anser att ekologiska livsmedel har något större positiv effekt på
hälsan än vad de faktiskt har. Vilket inte är särskilt förvånande med tanke på att ekologiska
livsmedel ofta framställs på ett positivt sätt i media, samt att det högre priset på ekologiska
livsmedel för många antagligen ses som en kvalitetsmarkör.
6.2.3 Hälsofördelar är viktigt
När deltagarna skulle svara på varför de tycker att det är viktigt att handla livsmedel som är
bra för miljön svarade merparten att de anser det vara viktigt av hälsoskäl, för att få i sig färre
gifter från bekämpningsmedel och liknande (se figur 5). Detta är inte ett så förvånande resultat
med tanke på resultatet som diskuterats i stycket ovan samt att det är ett budskap som ofta
förmedlas till allmänheten. Det var relativt få som ansåg det vara viktigare att handla
miljövänliga livsmedel för att bevara planeten för kommande generationer, minska
klimatförändringar och gynna biologisk mångfald. Detta styrker återigen det faktum att
miljöfaktorerna ofta prioriteras lägre än faktorer som rör det egna välmåendet, tycke och smak
(Mäkiniemi et al., 2014; Dimitri et al., 2014; Kearney, 2010). Det positiva i detta är att om
man adderar de tre svarsalternativen till frågan som rör miljön, når de upp till en summa på 58
% jämfört med 37 % som prioriterar hälsoskälen före miljöaspekterna. Samtidigt är
forskningsresultaten tvetydiga gällande frågan om ekologiskt livsmedelsproduktion (framför
allt av djur) har lägre klimatpåverkan än konventionell livsmedelsproduktion. Den lägre
produktionen som fås av ekologisk livsmedelsproduktion bör också tas i akt innan man tänker
att ekologiskt är den enda rätta vägen att gå. Då miljövänligt ofta används synonymt med
ekologiskt är det svårt att säga om det alltid är mer miljövänligt att välja ekologiska livsmedel
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före konventionella (Röös et al., 2013).
6.2.4 Svårt att veta vad som är bäst
En stor del av deltagarna (85 %) svarade Ja eller Ibland på frågan om det är svårt att veta
vilka livsmedel som är bäst att handla i syfte att främja en hållbar livsmedelsproduktion (se
figur 6). Detta framgår även av Lorenzoni et al. (2007) och Mäkiniemi et al. (2014) vars
studier visar att faktorer som påverkar om konsumenter köper ekologiska livsmedel eller inte
bland annat är brist på kunskap samt att man finner det svårt att göra klimatvänliga
livsmedelsval. Detta tyder på att det behövs ännu mer forskning på området och information
ut till samhället om vad man bör tänka på om man vill handla miljövänligt. Något som då är
viktigt är att denna information kommer från oberoende organisationer och myndigheter som
varken förespråkar ekologiskt eller konventionellt, utan det hållbara. Ett exempel är att
certifieringar som Svenskt sigill blir mer synliga för konsumenter då det garanterar en hållbar,
svensk livsmedelsproduktion. Att ge konkreta råd om vad som faktiskt är bäst för miljön blir
problematiskt. Speciellt när forskarna, som bör ha bäst kunskap och mest information kring
detta, inte kan enas om vad som är lösningen för en hållbar livsmedelsproduktion.
6.2.5. Viktigt att köpa svenskt
Det framgår att det finns ett miljöintresse hos den grupp vi undersökt då flest anser att den
viktigaste faktorn vid köp av miljövänliga livsmedel är att köpa svenskt (se figur 10).
Möjligen är detta en följd av att man inte vet vilken sorts livsmedel som är bäst för miljön (se
figur 6) och valet att köpa svenskt kan då kännas som ett säkert miljövänligt alternativ.
Tilliten till svenska livsmedel beror möjligen på att vi i Sverige har en väl utformad och strikt
livsmedelslag som ska säkerställa en hög skyddsnivå för konsumenterna (SFS2006:804).
Vetskapen om att det förmodligen varit relativt korta transporter för svenska livsmedel kan
också vara en faktor till varför många anser att köpa svenskt som en miljövänlig handling.
6.2.6. Konsumenternas livsmedelsval
Resultaten från undersökningen visar att studenter i teorin gärna vill göra livsmedelsval som
är bra för miljön men att andra faktorer som pris, smak och hälsa väger tyngre, vilket stöder
resultat från tidigare studier (Mäkiniemi et al., 2014; Dimitri et al., 2014; Kearney, 2010). Att
miljön är den faktor som prioriteras högst kan vi endast se hos ett fåtal deltagare som svarar
att de alltid köper ekologiska livsmedel och inte tycker att det är för dyrt etc. Hur man ska få
en större andel individer att köpa livsmedel som är bra för miljön är en komplicerad, komplex
och stor fråga. Ska priset för de miljövänliga livsmedlen sänkas eller måste vi acceptera att
maten måste kosta lite mer om vi ska kunna få en mer hållbar livsmedelsproduktion? I
undersökningen framgår det att 97 % anser att deras ekonomiska situation delvis eller helt
påverkar valen av livsmedel vilket innebär att priset på miljövänliga livsmedel bör sänkas för
att fler studenter ska ha råd. Detta speglas även i flertalet studier som visar att det höga priset
är en avgörande faktor för i vilken utsträckning man köper ekologiska livsmedel (Rödiger et
al., 2015; Mäkiniemi et al., 2014; Marian et al., 2014; Hoffman et al., 2014).
6.2.7. Ska ansvar läggas på konsumenten?
Många av de problem och lösningar som tas fram för den hållbara utvecklingen ställer oftast
inga krav på att konsumenterna ska göra några förändringar eller personliga uppoffringar
förutom en något ökad kostnad för hållbara produkter. För livsmedelsproduktion kommer den
största mängden växthusgaser från processer i jordarna, djurens matsmältningssystem och
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gödsel. Dessa utsläpp är svåra och diffusa att mäta då de varierar mellan olika
produktionssystem för samma produkt och mellan olika produktkategorier. Att hitta specifika
sätt att minska växthusgasutsläppen är därför svårt men det finns stor potential för att minska
utsläppen med hjälp av konsumenterna. Svenska matvanor är idag inte förenliga med de
långsiktiga mål som är satta inom EU som menar att vi bör minska växthusgasutsläppen med
80-95 % år 2050. Då köttkonsumtionen väntas öka ytterligare verkar vi snarare komma längre
ifrån dessa mål än närma oss dem. Ett minskat intag av kött och övriga produkter från
idisslare är det som skulle ha störst effekt för att minska matrelaterade utsläpp. Enligt
Bryngelson (2015) ger en kost med ett måttligt köttintag, helt utan produkter från idisslare,
lägre växthusgasutsläpp och högre arealeffektivitet än en vegetarisk kost rik på
mejeriprodukter. Även Iwona Kihlberg, universitetslektor på institutionen för kostvetenskap
vid Uppsala universitet, anser att konsumenter bör ändra sina matvanor genom att minska
köttkonsumtionen och samtidigt öka konsumtion av baljväxter (Medfarm Play, 2015).
Att reglera vad människor ska äta är dock mindre populärt utifrån ett politiskt perspektiv än
vad det är att reglera produktionssystemen (Bryngelson, 2015). Så även om vi inte kan
förvänta oss att konsumenterna ska ha all fakta kring hur man handlar på bästa möjliga
hållbara sätt bör det kanske ställas vissa krav på konsumenterna. Eventuellt måste regleringar
sättas kring ett minskat intag av kött och produkter från idisslare för att få konsumenterna att
istället göra val som gynnar den hållbara utvecklingen. Jordbruksverket har uppmärksammat
denna fråga om reglering i rapporten Hållbar köttkonsumtion (Lööv et al., 2013) och menar
att frivilliga åtgärder från konsumenterna troligen inte är nog för att nå miljömålen utan
behöver kompletteras med offentliga styrmedel. Dessa styrmedel skulle kunna vara
miljöskatter och subventioner som kan kompletteras med information och utbildning för att ge
konsumenterna mer kunskap för att kunna välja det som är mest hållbart. Jordbruksverket
menar att sådana regler i första hand bör införas på EU-nivå, vilket verkar som ett klokt drag
för att minska risken att produktionen istället flyttas till en plats med färre regleringar och inte
dit där produktionen är hållbar. Hur en sådan reglering skulle kunna träda i kraft är dock svårt
att säga då den ökade populationens inkomst ökar stadigt och varje individ anser sig ha rätt till
att handla de livsmedel man själv önskar. Ur ett etiskt perspektiv kan det uppfattas som fel att
ta ifrån människor rätten att handla de livsmedel de önskar i den proportion de vill.
6.3. Uppsatsens resultat i relation till kostvetarprofessionen
Färdigutbildade kostvetare ska ha kunskaper och färdigheter för att aktivt kunna verka i
planering, utveckling och utvärdering av den måltidsservice som finns inom exempelvis
kommuner, landsting, dagligvaruhandel, livsmedelsindustri och restaurang (Uppsala
universitet, 2014). I relation till detta kommer även en kunskap om hållbarhet och miljö bli
mer och mer väsentlig för kostvetarproffesionen. Kostvetare arbetar ofta på positioner där de
påverkar många människor i samhället som barn inom skolan och äldre inom äldreomsorgen.
Att kunna sprida kunskap om vikten av hållbarhet är oerhört viktigt och kan leda till att dessa
befolkningsgrupper kan hjälpa till på vägen mot ett mer hållbart samhälle. Att skolbarn från
unga år får lära sig att hållbarhet är en naturlig och nödvändig del vid inköp, tillagning och
konsumtion av mat är ett viktigt steg i rätt riktning. Även offentlig upphandling kan vara en
stor del i en kostvetarens arbete. Eftersom det finns satta mål från riksdagen om att den
offentliga livsmedelskonsumtionen ska bestå av 25 % ekologiska livsmedel är det viktigt att
se till att det finns hållbara livsmedel att upphandla.
Studiens resultat visar på att mer information till konsumenterna behövs om vilka livsmedel
som är bäst för miljön och som visar att man inte kan lita blint på medier och
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livsmedelsindustrins marknadsföring. Trots att det redan finns mycket forskning på området
har vi insett att ännu mer krävs innan man kan avgöra vilket som är det mest miljövänliga och
hållbara alternativet för livsmedelsproduktion och konsumtion. Med den kostkompetens som
utbildningen ger kan kostvetare hjälpa till och förenkla för konsumenter i deras livsmedelsval.
Eftersom ämnet är så komplext krävs också att man ständigt är påläst och uppdaterad med ny
fakta och forskning. Det är viktigt att den hållbara aspekten blir en naturlig del i kostvetarens
arbete. Arbetar man till exempel som kostchef i en kommun är det nödvändigt att veta vad
ekologisk produktion innebär och om det verkligen är det bästa alternativet innan man till
exempel föreslår att kommunens offentliga måltider ska vara 100 % ekologiska livsmedel. Att
arbeta för att minska matsvinnet kan också vara ett sätt att få en mer hållbar produktion.

7. Slutsats
Det framgår att studenter i teorin anser det vara viktigt med miljövänliga livsmedel samt att de
har en vilja att köpa dessa. De tycker dock att det är svårt att veta vilka livsmedel som är mest
hållbara för miljön. I praktiken prioriterar studenterna faktorer som pris, smak och hälsa före
de miljömässiga faktorerna.
De flesta respondenter (87 %) menar att ekologiska livsmedel innehåller färre gifter än ickeekologiska livsmedel. 65 % anser att ekologiska livsmedel är bättre för miljön. Endast cirka
en tredjedel (35 %) menar dock att ekologiska livsmedel smakar bättre än motsvarande ickeekologiska livsmedel. Det finns en tillit till svenska livsmedel då flest respondenter (36 %)
anser att köpa svenskt är en miljövänlig handling. 66 % av deltagarna i undersökningen tror
att ett integrerat system mellan ekologisk och konventionell livsmedelsproduktion vore den
bästa lösningen för att producera livsmedel på ett hållbart sätt.
Mer forskning och kunskap behövs kring ekologisk och konventionell livsmedelskonsumtion
och produktion för att kunna ge konkreta råd som vägleder konsumenter till hållbara
livsmedelsval. Studiens resultat visar att de undersökta studenternas positiva förhållningssätt
till hållbar livsmedelskonsumtion och produktion inte är tillräcklig i arbetet mot ett mer
hållbart samhälle. Konsekvenserna som uppstår från respondenternas förhållningssätt är att
många andra faktorer anses viktigare än de miljömässiga. Detta resulterar i att faktorer som
inte rör miljön prioriteras högre av konsumenterna vid val av livsmedel. Detta innebär att
studenters stöd och arbete för en hållbar utveckling av livsmedelskonsumtion och produktion
många gånger uteblir.
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