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SAMMANFATTNING
Bakgrund: Konsumtion av ekologiska produkter ökar i samhället. Studier visar att ekologiska
snacksprodukter upplevs som mer hälsosamma. Systematiska översikter på ämnet avvisar
hälsopåståenden hos ekologiska produkter. Syfte: Syftet med studien är att undersöka deltagarnas
attityd till ekologiska snacksprodukter. Metod och material: Kvalitativ intervjumetodik används för
att ta reda på deltagarnas attityder. En pilotintervju hållits för att utvärdera intervjuguiden.
Pilotintervjun ansågs adekvat och är del av resultatet. Totalt genomfördes sex intervjuer. De övriga
deltagarna rekryterades utanför en välsorterad livsmedelsbutik och genom det sociala mediet
facebook. Tematisk analys har tillämpats där citat från intervjuerna kondenserats ner till
meningsbärande enheter för att sedan delas in i kategorier och teman. Resultat: Ekologiskt innebar
för deltagarna en avsaknad bekämpningsmedel, tillsatser och en bättre djurhållning hos ekologiska
produkter, dessa värderingar gjorde att den kognitiva attityden till ekologiska livsmedel var
mestadels positiv och dessa produkter tillskrevs ett mervärde. Den intentionella attityden hos
deltagarna, hur villiga de var att själva konsumera ekologiska livsmedel var blandad vilket tyder på
en ambivalens. De blandade positiva och negativa attityderna tog sig störst uttryck när deltagarna
talade om ekologiska snacksprodukter. Slutsats: Deltagarnas attityd till ekologiska livsmedel var att
de är fria från bekämpningsmedel och tillsatser och därmed påverkade deras hälsa positivt.
Attityden till ekologiska livsmedel var blandad och varierade mellan produktsegment, framförallt för
ekologiska snacksprodukter. Attityden till ekologiska snacksprodukter var att det inte var mer
hälsosamt än dess konventionella motsvarighet. Deltagarnas attityder antas delvis bero på kognitiva
faktorer.
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ABSTRACT
Background: The organic consumption is increasing in the Swedish society. Studies show that
organic snack products are interpreted as healthier. Systematic reviews on the subject deny organic
health claims. Purpose: The purpose of this study is to investigate participants attitude towards
organic snack products. Methodology and approach: Qualitative interviews have been used to
investigate participant’s attitude. A pilot interview was held to evaluate the interview guide. The
pilot interview was considered adequate and is included in the results. A total of six interviews was
performed. Participants were recruited outside a grocery store and through facebook. Thematic
analysis has been used to isolate units of meaning from quotes and put them into themes and
categories. Results: Participants interpreted organic as a lack of pesticides, additives as well as
better care for animals in production. This interpretation made the cognitive attitude towards
organic food and beverages mostly positive and the products were given an extended value. The
intentional attitude amongst the participants was mixed, which point towards an ambivalence. The
ambivalence was strongest when participants talked about organic snack products. Conclusion: The
participants attitude towards organic food and beverages was positive because they were free from
pesticides and additives which had a positive effect on their health. The intentional attitude was
mixed and varied between different product segments, especially organic snack products. The
attitude towards organic snack products was that they weren’t healthier than their conventional
equivalents. The participants mixed attitudes assumably come from cognitive factors.
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Definitioner
Definition av attityd
Vid den här undersökningen används termen attityd som enligt Nationalencyklopedin kan
beskrivas som en varaktig inställning som har byggts upp genom erfarenheter och kommer
till uttryck i att man är för eller emot något (ett attitydobjekt) (Rosén, u.å.). Attitydobjekt i
den här undersökningen avses vara ekologiska produkter, ekologiska livsmedel och
ekologiska snacksprodukter, föremålet för attityden är undersökningens deltagare.
Termen attityd anses även bestå av kognitiva, affektiva och intentionella komponenter
(Rosén, u.å.). Vad en person tror eller vet om attitydobjektet är den kognitiva delen, hur starkt
ställningstagandet är för eller emot är den affektiva delen och till sist den intentionella delen
som avser hur personen ställer sig till att använda attitydobjektet (Rosén, u.å.). I den här
undersökningen ämnas det främst att undersöka den kognitiva delen av attityden till
ekologiska livsmedel och ekologiska snacksprodukter samt den intentionella delen av
attityden till ekologiska snacksprodukter.
Definition av ekologiska livsmedel
Ekologiska livsmedel certifieras och kontrolleras av ett enligt EU godkänt kontrollorgan och
har då en ekologisk märkning. Om produkten är producerad inom EU består märkningen av
EU-symbolen lövet, vilket innebär att produkten är producerad enligt EU:s regelverk för
ekologisk produktion. Det innebär att produkten är producerad utan konstgödsel, syntetiskt
framställda kemiska bekämpningsmedel och genetiskt modifierade organismer samt få
tillsatser (Livsmedelsverket, 2015).
I Sverige finns även KRAV-märkningen vilket är en miljömärkning som grundar sig på den
ekologiska märkningen, men med högre krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och
klimatpåverkan (“Om KRAV,” 2016).
Användning av begreppen ekologiska produkter och livsmedel
Inom ramen för denna studie diskuteras ekologiska produkter, livsmedel och
snacksprodukter.
Begreppet ekologiska produkter används främst vid deltagarnas generella åsikter kring
ekologiskt, då det även finns ekologiska produkter på marknaden som inte är livsmedel
(exempelvis ekologiska kläder). Dessa produkter är framställda enligt Jordbruksverkets
riktlinjer för ekologisk produktion (Jordbruksverket, 2016).
Begreppet ekologiska livsmedel avser produkter avsedda som mat eller dryck som likt
ekologiska produkter är framställda på ekologiskt vis enligt gällande riktlinjer från
Jordbruksverket (Jordbruksverket, 2016).
Definition av ekologiska snacksprodukter
I denna studie definieras snacksprodukter som godis, choklad, popcorn, jordnötter och andra
smaksatta nötter, chips och närliggande produkter. Liknande definition har även använts
tidigare av Andersson, Andersson, Petermann, & Pettersson, (2001) och de flesta av
dessa produkter har gemensamma egenskaper som exempelvis hög energitäthet. Ekologiska
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snacksprodukter är snacksprodukter framställda inom Jordbruksverkets ramar för ekologisk
produktion (Jordbruksverket, 2016).
Definition mervärde
Ett tema i resultatet har valts att benämnas med begreppet mervärde. Vad författarna menar
med mervärde liknar definitionen av mervärde som Håkan Forsblad och Mats Magnusson
beskriver i boken Marknadsföring i teori och praktik (2000). Begreppet mervärde är skapat ur
den marknadsekonomiska sektorn och beskrivs som ett symboliskt eller imaginärt värde som
tillskrivs en produkt, tjänst eller service, vilket innebär att tillhandahållaren kopplar en
upplevelse eller sinnesförnimmelse till det man erbjuder (Forsblad & Magnusson, 2000)).
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Inledning
Ekologiska livsmedel har blivit en del av vår vardag. I Sverige har försäljningen av
ekologiska livsmedel ökat med 39 procent under 2015, jämnt fördelat i varusegmenten, visar
Ekowebs marknadsrapport om den ekologiska branschen (2016). Ekoweb är en oberoende
hemsida som bevakar den ekologiska marknaden, i deras årliga marknadsrapport för Sverige
redovisar de försäljningen av ekologiska livsmedel samt intervjuer med detaljhandelns
företagsledare, marknadsledare och miljöchefer. Större utbud, tydliga ekokampanjer och den
starka hälsotrenden i Sverige anses ha bidragit till den ökade försäljningen (Ekoweb, 2016).
Marknadsundersökningsföretaget YouGov förklarar även ökningen med att prisskillnaderna
har minskat i och med livsmedelsföretagens egna märkesvaror (YouGovReports, 2016), dock
uppger Ekoweb att priserna på ekologiska livsmedel har varit stabila, och ibland lägre, under
2015 jämfört med 2014 (Ekoweb, 2016).
En stor aktör på den ekologiska marknaden är ICA-gruppen som står för en tredjedel av
Sveriges totala försäljning av ekologiska livsmedel inom detaljhandeln (Ekoweb, 2016).
ICAs VD uttrycker i företagets hållbarhetrapport från 2014 att det inte är en trend utan en
förändring i kunders köpbeteende, där kunderna anser att ekologiska inköp inte bara är bra
för miljön, utan bidrar till en hälsosam livsstil (ICA-gruppen, 2014). Detta stöds av studier
som utförts i både Storbritannien och Sverige där hälsa har visat sig vara den största
anledningen till att köpa ekologiska varor, följt av miljöengagemang och djuretisk hänsyn
(Magnusson, 2002.; Padel & Foster, 2005).
Men vad är egentligen hälsa? WHO (World Health Organisation) definierar hälsa som
“fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast frånvaro av sjukdom eller skada”
(WHO, 1948). Winroth & Rydqvist (2008) har en annan definition, ”hälsa är att må bra samt
att ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav och för att förverkliga sina
personliga mål” (2008, s. 18). Tydligt i dessa olika definitioner är att hälsa har minst två
aspekter, en psykisk och en fysisk innebörd.
Idag är nästan varannan svensk överviktig och andelen med fetma har ökat från 11 till 14
procent under 2004-2013 (Folkhälsomyndigheten, 2014). Överviktig är den som har ett body
mass index (BMI) på över 25 (Folkhälsomyndigheten, 2014). Vid övervikt ökar risken för att
drabbas av olika sjukdomar, exempelvis diabetes typ 2, högt blodtryck, höga blodfetter och
hjärt- och kärlsjukdomar vilket goda matvanor kan förebygga (Livsmedelsverket, 2015). En
studie av Bertéus Forslund, Torgeson, Sjöström, & Lindroos (2005) har visat att personer
med fetma (BMI > 30) konsumerar mer snacksprodukter än normalviktiga (BMI < 25)
referenserpersoner. Personer som konsumerar mer energi än vad som förbrukas får ett
energiöverskott som kan resultera i viktuppgång.
Snacksprodukter är ett produktsegment där de flesta produkter har hög energitäthet, vilket
ökar risken att bidra till energiöverskott. Det har även visat sig i en studie att snacksprodukter
med ekologisk märkning upplevs innehålla mindre energi och mer näringsämnen vilket gör
att de upplevs som hälsosammare (Lee, Shimizu, Kniffin, & Wansink, 2013). Det har dock
visats att uppdelningen av livsmedel som bra eller dåliga för hälsan tenderar att överätas
(Oakes, 2005).
I Sverige är snacksprodukter ett outforskat område. Vid ett besök i en välsorterad
livsmedelsbutik så observerades ett begränsat utbud vilket kan vara en del i att ämnet inom
forskningen inte uppmärksammats. Med en ökad försäljning av ekologiska livsmedel i alla
produktkategorier och en ökad överviktsproblematik i samhället blir det därför intressant att
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undersöka ekologiska snacksprodukter med bakgrund till kopplingen ovan mellan
snacksprodukter och ekologiskt som ett hälsosammare val.
I denna studie vill författarna få reda på konsumenternas attityder med fylliga och utförliga
svar för att få en förståelse för vilka bakomliggande faktorer som kan påverka deltagarnas
attityd. Enligt Bryman (2011) motiverar detta en kvalitativ intervjumetod istället för
fokusgrupper eller enkäter.
Syfte
Syftet är att undersöka konsumenters attityd till ekologiska snacksprodukter.
Frågeställningar:
- Vad har konsumenten för attityd till ekologiska livsmedel?
- Hur tror deltagarna att konsumtion av ekologiska livsmedel påverkar hälsan?
Bakgrund
Ekologiska livsmedel
Ekologiska livsmedel är livsmedel som framställts genom ekologisk produktion.
Jordbruksverket beskriver ekologisk produktion på följande vis:
“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, 2016) Vidare säger jordbruksverket att
ekologisk produktion utmärker sig på tre punkter:
“Hur man hanterar skadegörare och ogräs, hur man ger grödorna tillräckligt med näring och
att djuren har en viktig roll i produktionen” (Jordbruksverket, 2016). Ekologisk produktion
bidrar till att uppnå de svenska miljömålen (Jordbruksverket, 2015) men KRAV anger även
att det är bra för människans hälsa (KRAV, 2014).
Två systematiska översiktsartiklar av Smith-Spangler et al. (2012) och Dangour et al. (2009)
har undersökt skillnaden i näringsinnehåll hos konventionella och ekologiska livsmedel.
Resultaten varierade mellan studier i översikterna och mellan vilka näringsämnen som
undersöktes, men båda slutsatserna var att det inte finns belägg att göra påståenden om att
ekologiska livsmedel skulle vara mer näringsrika än konventionella (Smith-Spangler et al.,
2012; Dangour et al. 2009). Emellertid visade resultaten att konsumenter som äter ekologiskt
exponeras för mindre bekämpningsmedel och antibiotikaresistenta bakterier jämfört med
konventionell konsumtion, vilket styrks i rapporten Organic food quality and health från
Sveriges Lantbruksuniversitet (2015). Samtidigt framhålls det att finns låg kunskap om hur
mycket dessa bekämpningsmedel påverkar oss (Sveriges Lantbruksuniversitet, 2015). En
systematisk litteraturgenomgång visar att vissa bekämpningsmedel kan påverka människan
hormonellt men det framhålls att man ännu inte vet vilka risker detta medför, eller hur
riskerna ser ut vid kombination av flera bekämpningsmedel (Mnif et al., 2011).
Konsumenters attityd till ekologiska livsmedel
Trots att det inte går att påvisa att ekologiska livsmedel är mer näringsrika (Smith-Spangler et
al., 2012; Dangour et al. 2009) har undersökningar visat att den personliga hälsan är ett skäl
till att köpa ekologiska livsmedel, både i Sverige (Magnusson, 2002) och Storbritannien
(Padel & Foster, 2005). I Magnussons (2002) svenska enkätundersökning med 1200 deltagare
visade det sig att faktorn positiva hälsovinster av ekologiska livsmedel var viktigast för att
förutspå attityder och köpfrekvens av ekologiska livsmedel. I undersökningen av Padel och
Foster (2005) med 12 fokusgrupper och 85 personliga intervjuer visade resultaten att de flesta
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angav sin personliga hälsa som det främsta skälet till att köpa ekologiska livsmedel, men
även att det är “bättre för miljön” och främjar bättre djuromsorg. Slutsatsen var att
konsumenters köpmotiv varierar mellan produktkategorier och att det krävs vidare studier om
konsumenters motiv och barriärer till ekologiskt med inriktning på specifika produktsegment
(Padel & Foster, 2005).
I en undersökning av Lee et al. (2013) i USA fick 100 deltagare värdera chips, kakor och
yoghurt. Hälften av produkterna hade ekologisk märkning och hälften av produkterna var
omärkta (konventionella). Produkterna med ekologisk märkning upplevdes då innehålla
mindre energi och mer näringsämnen än produkterna utan ekologisk märkning och klassades
därför av deltagarna som mer hälsosamma (Lee et al., 2013). Chipsen med ekologisk
märkning upplevdes som godare, och konsumenterna var villiga att betala mer för chips,
kakor och yoghurt med ekologisk märkning (Lee et al., 2013). Slutsatsen i studien var att den
missuppfattade hälsoeffekten som den ekologiska märkningen ger bör beaktas vid märkning
av hälsosamma val (Lee et al., 2013).
I den senaste YouGov-undersökningen från 2015-2016 visar det sig att 53 procent av de 511
intervjuade upplever ekologiskt som nyttigare än andra varianter av samma livsmedel
(YouGovReports, 2016) dock är det en signifikant minskning från föregående år med 7
procentenheter (YouGovReports, 2015). Den positiva inställningen till ekologiskt har även
signifikant minskat från 73 till 66 procent, samtidigt uppger endast 2 procent att de minskat
sin konsumtion av ekologiska livsmedel och 42 procent att deras konsumtion har ökat
(YouGovReports, 2016). YouGovs rapport framhåller även en risk för ohederligt förfarande i
och med försäljningsökningen:
I takt med försäljningstillväxten av ekologiska livsmedel följer också en ökad risk för
oegentligheter. (YouGovReports, 2016, s. 22)
Konsumenters attityd till mat och hälsa
Vi äter flera gånger per dag, och gör varje dag ca 220 matbeslut per dag (Wansink & Sobal,
2007). Vad som påverkar valet är komplext och prioteringen kan även variera vid varje
tillfälle, det visar studier som undersökt hur konsumenter tolkar hälsosamt ätande (Ross &
Murphy, 1999) och varför konsumenter köper eller inte köper ekologiska livsmedel (Padel &
Foster, 2005). En anledning till att valet av hälsosamma livsmedel är så komplext är att
konsumenter tenderar att klassa olika livsmedel som bra eller dåliga för deras hälsa (Ross &
Murphy, 1999).
Det har även visat sig att uppdelandet av livsmedel i bra och dåligt för hälsan kan bidra till
överätning enligt en studie av Oakes (2005). I studien visade det sig att både livsmedel som
klassades som bra för hälsan och dåliga för hälsan tenderade att överätas. Den mat som
klassades som bra för hälsan överåts på grund av underestimering av energiinnehåll medan
den dåliga maten överåts på grund av svårigheter att sluta efter att ha smakat (Oakes, 2005).
Ett livsmedel som betraktas som hälsosamt tros alltså innehålla mindre energi än vad det
faktiskt gör.
Ovan nämnda undersökningar visade att konsumenter anger att konsumtion av ekologiska
livsmedel främjar den personliga hälsan, men vad som uppfattas som hälsosamt är inte helt
klarlagt. I en litteraturgenomgång av hur konsumenter tolkar hälsosamt ätande varierade
resultaten. När konsumenterna förklarade vad hälsosamt ätande innebar för dem så omfattade
det mat, livsmedel, tillverkningsmetoder, fysiska och psykiska utfall, kostmönster, personliga
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mål och ett matintag som behövde begränsas (Bisogni, Jastran, Seligson, & Thompson,
2012). Vad konsumenter uppfattar som bra för deras hälsa behöver inte endast syfta på
näringsinnehållet, utan även materiella omständigheter, psykisk-, psykosocial- och spirituell
hälsa samt samhällets välmåga (Thompson & McDonald, 2013).
Faktorer som kan påverka vad som upplevs som hälsosamt har undersökts i en
litteraturgenomgång av Véronique & Raphaëlle (2016). Deras slutsats var att det som
upplevdes som hälsosamt påverkas av kognitiva faktorer, exempelvis övertygelser och
stereotyper om livsmedel, märkning, hur näringsinnehåll redovisas och influerade
uppfattningar om hälsosamma livsmedel (Véronique & Raphaëlle, 2016). När konsumenter
anser att ekologiska livsmedel är bra för deras personliga hälsa kan det därför antas att dessa
kognitiva faktorer påverkar den attityden.
Snacksprodukter
Som tidigare nämnts kan konsumenter köpa ekologiskt för att det gynnar den personliga
hälsan (Padel & Foster, 2005), upplevs som mer hälsosamt/nyttigare (Magnusson, 2002;
YouGovReports, 2016) och därtill antas innehålla mindre energi och mer näringsämnen (Lee
et al., 2013). Vid en undersökning av hur brittiska konsumenter upplever snacksprodukters
egenskaper och olika hälsosamma alternativ, visade det sig att närproducerade och ekologiska
snacksprodukter uppfattades som mer naturliga och hälsosamma, men produkterna hade även
negativa associationer då de ansågs smaklösa och för dyra (McIntyre & Baid, 2009). Dock
värderades oftast ekologiska snacksprodukter som bättre, och vissa förväntade sig att
hälsosamma snacksprodukter också skulle vara ekologiska (McIntyre & Baid, 2009).
Ekologiskt verkar alltså associeras som mer hälsosamt även när det gäller snacksprodukter.
Frågan återstår om svenska konsumenter även anser att ekologiska snacksprodukter är mer
hälsosamt jämfört med dess konventionella motsvarighet.
Metod
Rekrytering deltagare
Eftersom syftet med denna uppsats är att undersöka konsumenters attityd till ekologiska
snacksprodukter har intervjudeltagare rekryterats utanför en livsmedelsbutik eftersom det där
finns aktiva konsumenter. Rekrytering skedde även genom en grupp på det sociala mediet
facebook. För att fånga potentiella intervjudeltagares uppmärksamhet frågades
konsumenterna om de handlade ekologiskt. Rubriken på informationsbladet var Köper du
ibland ekologiska livsmedel? (se bilaga 1). Tid för intervju bokades in kort efteråt utefter
deltagarnas önskemål och utfördes under två veckors tid efter rekryteringstillfället. Totalt
bokades det in åtta intervjuer, två ställdes in, ena på grund av sjukdom och den andra på
grund av svårigheter med schemaläggning av intervjun. Totalt genomfördes sex intervjuer.
Kvalitativ intervju
För att undersöka konsumenters attityd till ekologiska snacksprodukter används kvalitativ
forskningsmetodik. En kvalitativ forskningsintervju används när syftet är att beskriva den
intervjuades livsvärld och relation till den, för att sedan kunna tolka de beskrivna fenomenens
mening. För att förstå konsumenternas attityd till ekologiska livsmedel samt om det anses
påverka den personliga hälsan krävs denna metodform. Enligt Kvale (1997) är kvalitativ
forskningsintervju semistrukturerad, med vilket menas att det varken är ett öppet samtal eller
ett strukturerat frågeformulär. Kvale beskriver vidare att en intervjuguide som koncentrerar
sig till vissa teman och även ger förslag på frågor bör användas. Intervjuerna spelas in och
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skrivs ut i text. Intervjuaren ska visa öppenhet för nya och oväntade fenomen samtidigt som
fokus ska vara på bestämda teman. En kvalitiv undersökningsmetod är induktiv, vilket
innebär fördjupad analys av några få fallstudier, vilket gör att resultaten inte är
genareliserbara (Kvale, 1997).
I denna studie höll en författare huvudsakligen i alla intervjuer, den andre författaren
fungerade som observatör och kunde även komplettera om någon fråga missats eller
funderingar dykt upp under intervjun. Först utfördes en pilotintervju med en rumskamrat till
en av författarna, men den författare som utförde intervjun hade ingen koppling till
rumskamraten. Vid intervjun användes en intervjuguide (se bilaga 2). Intervjuguidens tre
teman som ämnade att besvara syftet samt frågeställningar var ”Generell attityd av
ekologiskt”, ”Ekologiska livsmedel och hälsa?” samt ”Ekologiska snacksprodukter”. I
intervjuguiden fanns även förslag på följdfrågor.
Syftet med pilotintervjun var att testa intervjuguiden och se om några frågor fattades eller inte
kunde relateras till det huvudsakliga syftet eller frågeställningarna, samt en träning för
författaren som skulle hålla i intervjuerna. Efter övervägande kom pilotintervjun att
inkluderas och det bestämdes även att intervjuguiden var adekvat. Således är pilotintervjun en
del av resultatet och den samlade bedömningen.
Intervjuerna inleddes med att författarna försäkrade sig om att deltagaren hade läst
informationsbrevet (se bilaga 1) och att deltagaren gav samtycke till att intervjun spelades in.
Sedan presenterades syftet med intervjun, det poängterades att det inte var någon
kunskapskontroll utan att författarna var intresserade av deltagarens personliga åsikter och
tankegångar. Det uppmuntrades att “tänka högt” och betonades att det inte fanns något rätt
eller fel på frågorna. Författarna förklarade att en av författarna skulle hålla i intervjun medan
den andra eventuellt antecknade något av intresse eller kompletterade med frågor som
missats.
Den inledande frågan var: Vad tänker du på när vi säger ekologiskt?. Sedan fördes samtalet
vidare med antingen följdfrågor, oftast en fråga om deltagarens beskrivning av ett begrepp
som hade nämnts, eller en ny fråga likt underfrågorna i intervjuguiden (se bilaga 2).
Följdfrågor angående miljöaspekter undveks då studiens fokus är hälsa. Ibland efterfrågades
författarna om sina åsikter av deltagarna, oftast en kunskapsfråga, vilket oftast svarades kort
på med en motfråga om vad deltagaren själva trodde, detta för att undvika influenser på
deltagaren. I slutet av intervjuerna togs en påse salta chips av märket ICA - I love eco fram
för att väcka tankar och funderingar genom visuellt stimuli och det frågades om deltagarens
åsikter och tankar kring denna produkt. Vid intervjuns slut tillfrågades deltagaren om denne
hade något mer att tillägga, annars avslutades intervjun med överlämning av en goodiebag
som erhållet tack för deltagande i studien. Inspelningen avslutades först när deltagaren hade
gått ut från rummet. Tiden för intervju varierade mellan tolv och trettiofem minuter, en
intervju pågick i tolv minuter men majoriteten varade i ca tjugofem minuter.
Tematisk analys
Sättet att angripa undersökningens data har valt att benämnas som tematisk analys. Enligt
Bryman (2011) kan tematisk analys ses som en aktivitet där teman söks med varierande
tillvägagångssätt och är ett av det vanligaste angreppsätten för kvalitativa data. Användaren
kan själv tolka hur teman väljs att identifieras, men exempelvis så kan repetitioner, metaforer,
likheter, skillnader och teorirelaterat material generera teman. Ett exempel på ett
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tillvägagångssätt är Framework som är en metod där man ordnar och syntetiserar datan i en
matris för att skapa index av teman och subteman (Bryman, 2011). Nedan beskrivs hur
tematisk analys har använts i denna undersökning.
Utförande databearbetning
Intervjun spelades in och transkriberades av en författare för att få en konsekvent tolkning,
enligt transkriptionsnivå 3. Transkriptionsnivå 3 innebär att intervjun skrivs ut ordagrant men
utan tecken för pauser, avbrott och betoningar (Linell, 1994; Wibeck, 2010). Författarna läste
sedan dokumenten enskilt och antecknade tankar som dök upp. Sedan gjordes en matris där
resultaten från varje intervjudeltagare redovisades i korthet i relation till syfte och
frågeställningar. Resultaten kategoriserades in i Demografi, Generell attityd av ekologiskt,
Ekologiska livsmedel och hälsa? samt Ekologiska snacksprodukter vilket var rubrikerna på
intervjuguidens teman (se bilaga 2). Även belysande citat redovisades i en matris efter samma
kategorisering. Sedan kodades materialet med olika färger efter funna kategorier enskilt för
att sedan diskuteras och se om gemensamma teman hade hittats. Meningsbärande enheter,
kategorier och teman identifierades och skrevs upp i en matris. Det visade sig att författarnas
enskilt identifierade kategorier och teman var liknande. De två teman som beskrev
deltagarnas attityd var mervärde av ekologiskt och ambivalens kring ekologiskt. Nedan ges ett
exempel på hur ett citat kondenseras ner i meningsbärande enhet för att sedan kategoriseras
och läggas in i ett tema.
Tabell 1. Exempel på hur ett citat delas in i meningsbärande enheter, kategori och tema
Kondenserad
textmassa

Textmassa
-

Krossade tomater
kanske, jag skulle ju inte
köpa ekologiskt godis för
det är skit ändå liksom
men mer basprodukter, Ekologiskt
grönsaker och sånt
godis, för det
där[…] (Man, 23 år)
är skit ändå

Kategori

Tema

Varierande värde av Ambivalens
ekologiskt i olika
kring
produktkategorier
ekologiskt

Samarbete med ICA
Innan studien påbörjades kontaktade författarna en Health Manager på ICA Sverige AB för
att se om de hade några förslag på ämnen som kunde vara av intresse för författarna.
Författarna fick flera förslag på ämnen att undersöka från ICA och valde tillslut att ha vad
Health Managern beskrev som Eko=Hälsa? som utgångspunkt. ICA har i flera år haft hälsa
som ett av sina fokusområden, vilket beskrivs i deras årsredovisning från 2015 som “ att
hjälpa kunderna att få en mer hållbar och hälsosam vardag” (ICA-Gruppen, 2016, s. 40).
Exempel på aktiviteter för att inspirera till hälsosam livstil är bland annat att informera och
guida, samt att tillhandahålla med ett brett sortiment av hälsosamma och allergianpassade
produkter. 41 procent av respondenterna i ICAs egna undersökning instämde i påståendet att
ICA gör det enkelt för konsumenten att göra hälsosamma val (ICA-Gruppen, 2016). ICA
arbetar utefter Livsmedelsverkets rekommendationer (ICA-Gruppen, 2016) vilket även
författarna gör på utbildningen som sker på Institutionen för Kostvetenskap i Uppsala. Utöver
detta har ICA bekostat en goodiebag med matvaror till intervjudeltagarna för att motivera
deltagare att delta i intervjuerna, ICA har även tillhandahållit materialet från YouGov
(YouGovReports, 2015, 2016). Författarna har arbetat självständigt med utformningen utan
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insyn eller inblandning från ICAs håll, men ska redovisa resultatet för ett antal personer på
ICA vid studiens slut.
Tillförlitlighet och överförbarhet
Alan Bryman beskriver i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder (2011) hur olika forskare
resonerar kring reliabiliteten och validiteten när det gäller kvalitativ forskning. Istället
föreslås användning av begreppet tillförlitlighet som har fyra delkriterier: trovärdighet (intern
validitet), överförbarhet (extern validitet), pålitligheten (reliabilitet) och en möjlighet att
styrka och konfirmera (objektivitet).
Gällande trovärdighet kan det finnas många olika beskrivningar av en social verklighet, men
för att öka tillförlitligheten av resultaten bör det bekräftas av den intervjuade att forskaren
uppfattat deltagaren rätt. Vidare om överförbarhet så har kvalitativ forskning fokus på den
kontextuella mening eller betydelse av en aspekt i den sociala verklighet som studeras och
ämnar att redogöra för resultaten med fylliga beskrivningar. Om resultaten är tillräckligt
omfattande i sin beskrivning kan de möjligtvis sättas in i samma kontext vid en senare
tidpunkt eller i en annan kontext. För att öka pålitligheten (reliabaliteten) av en kvalitativ
undersökning kan den granskas av flera kollegor för att bedöma kvaliteten i syfte att
säkerställa att teoretiska slutsatser är berättigade. En möjlighet att styrka och konfirmera,
innebär att eftersom fullständig objektivitet inte är möjlig i samhällsvetenskaplig forskning,
ändå säkerställa att undersökningen har skett i god tro. Alltså att personliga värderingar och
teoretisk inriktning inte ska påverka utförande och slutsats i undersökningen.
Etiska reflektioner
Vid studiens början skrevs en forskningsplan som följde rubriker enligt
etikprövningsnämndens Vägledning för forskningsplan som innefattade Vetenskaplig
frågeställning, Områdesöversikt, Projektbeskrivning och Betydelse (Etikprövningsnämnden,
u.å). En rubrik var även Etiska överväganden där metoden beskrevs enligt de fyra huvudkrav
för forskningsetiska princpier som är Informationskravet, Samtyckeskravet,
Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagarna
informeras om deras uppgift i projektet, vilka villkor som gäller och att det är frivilligt att
delta (Vetenskapsrådet, u.å.). Detta informerades skriftligt i Informationsbladet (se bilaga 1)
som deltagarna fick läsa innan de ställde upp på intervju, information om ljudinspelning fick
deltagarna både skriftligt och muntligt. Samtyckeskravet innebär att ett samtycke ska
konfirmeras av deltagaren och att deltagaren informeras om att han eller hon när som helst
har rätt att avbryta. Deltagaren ska även själv få bestämma om, hur länge och på vilka villkor
de ska delta (Vetenskapsrådet, u.å.). Hänsyn till detta togs genom att deltagaren blev
tillfrågad om denne ville ställa upp på en intervju, sedan fick deltagaren ange när och var den
kunde och till slut även godkänna föreslagen tid och plats när hela informationsbladet hade
lästs. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som samlas in om deltagarna ska
behandlas på sådant sätt att det inte kan identifieras av utomstående (Vetenskapsrådet, u.å.).
Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda inte får användas till annat än
forskningsändamål (Vetenskapsrådet, u.å.) Intervjuer samt databearbetning har endast utförts
av författarna och deltagarna är anonyma i resultaten, de kan därför inte identifieras av
utomstående och uppgifter om enskilda behandlas även de anonymt och inga utom författarna
har tagit del av dessa. Intervjuerna spelades in och det frågades om förnamn, ålder, hushållets
storlek, fördelning matinköp och utbildningsnivå.
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Material
Demografi deltagare
Intervjudeltagarna var fyra kvinnor och två män i åldrarna tjugotre till sjuttiosex, samt ett
bortfall på två män, trettiofem respektive tjugoåtta år. Samtliga hade eftergymnasial
utbildning. Alla deltagare som intervjuades hade hand om, eller hade stort inflytande på
matinköpen i hushållet.
Tabell 2. Demografiska uppgifter för deltagarna

Deltagare Kön

Hushållets
Ålder storlek

Fördelning av matinköp

Utbildningsnivå

1 Man

23

2 Delad

Eftergymnasial

2 Man

70

Utför huvudsakligen inköpen i
2 hushållet

Eftergymnasial

3 Kvinna

62

1 Utför alla inköpen i hushållet

Eftergymnasial

4 Kvinna

76

1 Utför alla inköpen i hushållet

Eftergymnasial

5 Kvinna

34

2 Utför alla inköpen i hushållet

Eftergymnasial

6 Kvinna

70

Utför huvudsakligen inköpen i
2 hushållet

Eftergymnasial

7 Man

35 X

X

Eftergymnasial

8 Man

28 X

X

Eftergymnasial

Resultat
Vid resultatbearbetningen fann båda författarna två centrala teman som beskriver deltagarnas
kognitiva och intentionella attityder till ekologiska produkter, mervärde av ekologiska
produkter och ambivalens kring ekologiskt. Kognitiv attityd är vad deltagarna tror eller vet
om attitydobjekten och intentionell hur villiga deltagarna själva är att konsumera
intervjuobjekten.
Vid denna beskrivning är det ämnat att sakligt presentera intervjudeltagarnas egna ord, men
en viss tolkning av författarna kommer att ske när detta inte är möjligt, exempelvis när
deltagarna utesluter underförstådda ord. Citaten har skrivits om från talspråk till skrivspråk
för att underlätta läsandet exempelvis blir “asså” alltså osv.
Mervärde av ekologiskt
Ett tema som fångades upp, var att deltagarna verkade uppleva ett slags mervärde hos
ekologiska produkter, likt Forsblad och Magnussons (2000) defintion: ett symboliskt värde
som gör att deltagarna verkar koppla sinnesförnimmelser och upplevelser till produkten. Vid
databearbetningen återfanns en attityd till ekologiska livsmedel i form av mervärden inom
kategorierna socioekonomisk grupptillhörighet, hälsosamt och medvetenhet.
Ekologiska livsmedel upplevdes som dyrare av alla deltagare och några deltagare började
fundera på varför. Dessa deltagare tog då upp socioekonomisk grupptillhörighet som
anledning till att köpa ekologiskt.
Det går inte att säga något annat än att det är en klassfråga. (Kvinna, 62 år)
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Ekologiska livsmedel verkar ha ett mervärde genom att det bidrar till vidare associationer om
vem man är, och vilken grupp man tillhör. Det styrks även av hur deltagarna pratade om de
som konsumerar ekologiskt, att det var en speciell grupp som vissa deltagare även tyckte att
de själva tillhörde. Exempelvis beskrev en deltagare att konsumtion av ekologiskt kunde
fungera på samma sätt som undvikande av lågpris-varumärken, att vissa konsumenter
undviker lågpris-varumärken bara för att de inte vill kopplas ihop med dessa varor. Hon
reflekterade över om företagen har en baktanke med sin prissättning:
[...] sen så tror ju jag att bara för att du kan ta mer betalt för det [ekologiska] just nu,
så därför gör man det. [...] Alltså rent psykologiskt, ur försäljningssynpunkt så
absolut kan jag tänka mig det. (Kvinna, 34 år)
En annan deltagare verkade finna just det mervärdet vid köp av ekologiskt.
Och det är väl en skön känsla och göra det [köpa ekologiskt] och inte behöva fila på
kronan. (Man, 70 år)
Attityderna till ekologiska livsmedel varierade men alla deltagare tyckte att ekologiskt
innebar en frånvaro av bekämpningsmedel, gifter eller kemikalier vilket gav ett hälsosamt
mervärde för deltagarna. Denna grupp ämnen (bekämpningsmedel, gifter och kemikalier)
kommer fortsatt endast benämnas bekämpningsmedel. Det var tydligt att denna avsaknad av
bekämpningsmedel ledde till att ekologiska produkter ansågs nyttigare än konventionella
alternativ:
[...] däremot tänker jag inte så mycket på hälsoeffekten för det är jag inte säker på,
om det är mer vitaminer i ekologiska morötter, men jag tycker de är godare och jag
tror att de är nyttigare på det sättet att det inte är besprutat. (Kvinna 70 år)
Det nämndes även att värdet av ekologiskt för hälsan var viktigare för barn.
Jag menar, nu är jag så gammal så det gör till och från om jag övergår till att vara
helekologisk, men om jag tänker små barn [...] (Kvinna 62 år)
Vid fortsatt beskrivning av ekologiskt talade även deltagarna om tillsatser i livsmedel, där
ekologiskt verkade upplevas som fritt från tillsatser. Vid följdfrågor om vad deltagarna
menade med tillsatser angavs till exempel e-nummer, aromer och färgämnen som ansågs vara
negativa för hälsan. Här illustreras ett exempel där en deltagare kopplar konventionell
produktion med tillsatser i maten.
För mig står det ju för att vi inte ska pumpa jorden full med läkemedel, vad heter det kemikalier [...] det är kemikalier, men i viss mån ska vi komma ihåg att vi alltid
använt kemikalier sen vikingatider, vi har ju rimmat saker för undan […] (Kvinna, 62
år)
En anledning till att deltagarna ansåg att ekologiskt besitter ett hälsosamt mervärde är för att
det tolkas som naturligt. Det kan vara anledningen till att vissa produkter som inte är
ekologiska antogs vara ekologiska på grund av exempelvis förpackningens utformning, ett
tydligt exempel på detta är ”svenska lantchips”, som inte är en ekologisk produkt men av
deltagarna tolkades som ekologiskt eftersom produkten har en brun och naturnära
utformning. Naturligt för deltagarna innebar en avsaknad av tillsatser i produkten vilket
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gjorde att ekologiskt även förknippades med att laga mat från grunden samt ett
avståndstagande från färdigmat och halvfabrikat.
Jag försöker handla ekologiskt [...] jag har barn som är 12 och då försöker man ändå
tänka lite mer på, eller jag har börjat tänka mer i varje fall på vad de egentligen
stoppar i sig, för de stoppar i sig så mycket skit.
“Vad menar du med skit?”
Nej men, det är så mycket saker som inte är rena produkter, alltså det är alltifrån
godis till vad man dricker, det är bara halvfabrikat och strunt allting. (Kvinna, 34 år)
Citatet är talande för hur det hälsosamma mervärdet tog sig uttryck hos deltagarna, att
deltagarna först sade att de gärna konsumerar ekologiska livsmedel för att sedan förklara det
med att de gärna lagar mat från grunden och försöker äta tillsatsfria/rena/naturliga produkter.
Det tolkades som att det var underförstått att dessa matval hängde ihop. Vid diskussion om
deltagarnas konsumtion framkom det även att konsumtion av ekologiska livsmedel
symboliserade att vara medveten om sin egen hälsa, alltså att ekologiska livsmedel verkade
ha ett mervärde i form av medvetenhet.
Och det kan jag väl säga som så att jag blir mer och mer eftertänksam på vad det är
jag stoppar i mig [tillsatsfria produkter] [...] jag vill gärna se solen gå upp en dag till,
kan det påverkas av att jag äter ekologiskt är det en morot! (Man, 70 år)
Det visade sig även när deltagarna reflekterade över varför utbudet av ekologiska
snacksprodukter inte var så stort, då trodde de att det berodde på brist på kunskap om
sortimentet för sådana produkter. Till exempel när en deltagare, som själv uppger att hon bara
köper ekologiska popcorn, besvarade frågan “Varför tror du att det inte finns så många
ekologiska snacksprodukter?”
För jag tror inte det finns någon efterfrågan alls, det har inte runnit upp i huvudet.
Och det finns många tror jag som köper många ekologiska produkter och sen går man
raka vägen till plockgodishyllan. (Kvinna, 62 år)
Ambivalens kring ekologiskt
Det andra tydliga temat vid intervjuerna var att deltagarna uttryckte positiva samt negativa
attityder till ekologiska livsmedel som ibland sa emot varandra, vilket valt att benämnas som
ambivalens kring ekologiskt.
Alla deltagare uttryckte sig till en början positivt om ekologiskt, här med ett illustrativt citat
från ett tidigt skede av en intervju:
[...] jag kan tycka att det [ekologiskt] på något sätt gör det gott för oss alla rent
matmässigt [...] (Man, 23år)
Men i de flesta intervjuerna inflikades tidigt en viss negativitet till ekologiskt, ett högre pris,
vilket även uppgavs som en utav anledningarna till varför man inte alltid köpte ekologiskt.
Samtidigt uttrycktes att ekologiska livsmedels positiva egenskaper som bättre smak och
kvalité kunde väga upp priset. Nedan är ett citat som tydligt visar en ambivalens hos en
deltagare som tidigare i intervjun endast uttryckt sig positivt kring ekologiskt men på
frågan“om vi skulle säga att du får en tillräcklig inkomst så att du känner att du kan lägga
mer pengar på mat, skulle du köpa allt ekologiskt då?” svarade:
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Inte allt, för till och börja med så är det ju en del ekologiskt som ser ofräscht ut från
början och jag försöker veckohandla till att börja med och så, det är ju nackdelen
med ekologiskt. För när jag köper annat, det händer att jag köper annat ekologiskt
också, det blir dåligt mycket fortare. (Kvinna, 34 år)
Det visade sig alltså att deltagarna först var tydliga med att de försöker köpa ekologiskt när
de kan och att de tyckte att ekologiskt var bättre än konventionellt framställda produkter.
Men senare kom det fram exempel som talade för att det även fanns blandade känslor för
ekologiskt. Det visade sig tydligast när deltagarna resonerade kring snacksprodukter, där
ekologiska livsmedels positiva egenskaper som hälsosammare och godare alternativ inte
verkade innefatta ekologiska snacksprodukter. Där var först och främst kännedomen om
ekologiska alternativ väldigt låg, vilket kan bero på ett bristande intresse för ekologiskt
alternativ i den produktkategorin eller ett begränsat utbud. Men det upptäcktes även att vissa
deltagare tyckte att snacksprodukters onyttiga egenskaper slog ut värdet med att köpa
ekologiska alternativ. Ett tydligt exempel på detta var när en deltagare tillfrågades vilka
produkter han köper ekologiskt, på vilket han svarade:
Krossade tomater kanske, jag skulle ju inte köpa ekologiskt godis för det är skit ändå
liksom men mer basprodukter, grönsaker och sånt där […] (Man, 23 år)
En deltagare hade en negativ attityd till ekologiskt godis och hon uttryckte även hur hon
resonerar kring val av snacksprodukter.
Jag köpte ekologiskt godis någon gång till mina barnbarn, men det var faktiskt inte
gott. Godis äter man ju för att det ska vara gott och det gör man ju inte så ofta heller
[...] det tycker jag när det är godis, det äter man inte riktigt, det är ju inte nyttigt ändå
så. (Kvinna, 70 år)
Det upptäcktes även en ambivalens för förtroendet till ekologiska livsmedel där deltagarna
först visade på stort förtroende för ekologiskt i början på intervjun, men sedan uttryckte en
viss tveksamhet till ekologiskt.
Ja, det funderar man på ibland att hur ekologiskt det är, jag tror att utländska
produkter, det krävs ju inte 100%, utan det är väl en viss del som ska vara ekologiskt.
Men det är klart man funderar väl, men man väljer ju att tro att det stämmer.
(Kvinna, 70 år)
Summering av huvudresultaten
Ekologiskt innebar för deltagarna en avsaknad bekämpningsmedel, tillsatser och en bättre
djurhållning hos ekologiska produkter, dessa värderingar gjorde att den kognitiva attityden
till ekologiska livsmedel var mestadels positiv och dessa produkter tillskrevs ett mervärde.
Den intentionella attityden hos deltagarna, hur villiga de var att själva konsumera ekologiska
livsmedel var blandad vilket tyder på en ambivalens. De blandade positiva och negativa
attityderna tog sig störst uttryck när deltagarna talade om ekologiska snacksprodukter.
Diskussion
Det första tema som identifierades var att deltagarna fann ett mervärde hos ekologiska
livsmedel, alltså att ekologiska livsmedel verkar ha ett symboliskt eller imaginärt värde som
bidrar till att deltagarna kopplar upplevelser och sinnesförnimmelser till konsumtion av
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ekologiska livsmedel (enligt tidigare definition av Forsblad & Magnusson, 2000).
Författarnas tolkning är att begreppet mervärde kan liknas vid Pierre Bourdieus term
symboliskt kapital som kan betraktas som det mest grundläggande begreppet i Bourdeius
sociologi enligt Donald Broady (1990). Broady har valt att översätta symboliskt kapital som
symboliska värden, tillgångar eller resurser (Broady, 1990). Vidare definerar Broady att
symboliskt kapital är det som av sociala grupper igenkännes som värdefullt och tillerkännes
ett värde (Broady, 1990, s. 171). Författarna tolkar att symboliskt kapital reproducerar och
reproduceras av en grupps delade värderingar. Om ekologiska livsmedels hälsosamma
mervärde fungerar som Bourdieus symboliska kapital, kan det antas att ekologiska livsmedel
bidrar till att reproducera en hälsosam livsstil för deltagarna.
Det liknar även vad Lotte Holm beskriver i boken Mad, mennsker och måltider (2012), att
hälsa uppnås genom hälsofrämjande aktiviteter, inte av ödet, uppväxt eller levnadsvillkor.
Hon skriver även att det är speciellt viktigt nu, när världen upplevs som farlig och
okontrollerbar, som det blir extra värdefullt för människor att kunna ha inflytande på sin egen
hälsa. För våra deltagare verkar ekologiska livsmedel fungera som en hälsofrämjande
aktivitet, där de känner att konsumtion av ekologiska livsmedel främjar deras hälsa.
Deltagarnas upplevelse av vad som är hälsosamt beror säkerligen på flera faktorer likt
resultaten från studien What Food is “Good” for You? Toward a Pragmatic Consideration of
Multiple Values Domains av Thompson och McDonald (2013). Vad konsumenter upplever
som hälsosamt behöver inte endast syfta på näringsinnehållet, utan även materiella
omständigheter, psykisk-, psykosocial- och spirituell hälsa samt samhällets välmåga
(Thompson & McDonald, 2013).
Jag kan inte sätta fingret på vad det är som gör att man mår bättre [av att äta
ekologiskt], men jag tror också om inte annat att, om det är mätbart - det har jag
svårt att säga att det kan vara, men det har en psykologisk aspekt också. (Man, 70 år)
Vad som vidare kan ha påverkat deltagarnas attityd till att ekologiskt upplevdes som mer
hälsosamt kan vara kognitiva faktorer som övertygelser och stereotyper om livsmedel,
märkning, hur näringsinnehåll redovisas och influerade uppfattningar, vilket Véronique &
Raphaëlle (2016) har visat påverka valet av hälsosamma livsmedel.
En kognitiv faktor som kan ha påverkat deltagarnas attityd är KRAV-märkningen. Resultaten
visar att deltagarnas åsikter om vad ekologiskt innebär liknar vad KRAV-märkningen står
för. KRAV står för en bättre djuromsorg, större krav på miljön och produkter som är bättre
för hälsan (KRAV, 2014). KRAV uppger att produkter med märkningen är nyttigare (KRAV,
2014) eftersom de inte innehåller bekämpningsmedel eller tillsatser vilket överensstämmer
med deltagarnas åsikter om varför ekologiskt var bättre alternativ för hälsan. Dessa influerade
uppfattningar om vad ekologiskt står för har direkt påverkan på studiens syfte och
frågeställningar eftersom både attityden till ekologiska livsmedel och dess relation till den
personliga hälsan påverkas.
Att deltagarna upplevde bekämpningsmedel som skadligt för hälsan kan bero på
bekämpningsmedlet DDT som benämns som “världens mest ökända insektsgift” (Gunér,
2006). DDT utvecklades på 1940-talet av kemisten Paul Müller och lanserades som ett
verksamt och för människor tämligen riskfritt insektsbekämpningsmedel (Eberson & Dencker,
u.å.). DDT visade sig på 1970-talet ha negativa effekter på bland annat fåglar och det kunde
inte uteslutas att det även hade en negativ inverkan på människor vilket gjorde att
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användningen minskade och även förbjöds i Sverige under samma årtionde (Carlsson, 2012).
Upptäckten av DDTs skadliga effekter kan ha influerat deltagarnas uppfattning av
bekämpningsmedel generellt.
I en nyligen utgiven rapport av Sveriges Lantbruksuniversitet (2015) beskrivs det nuvarande
kunskapsläget kring ekologiska livsmedel i den granskade forskningen. Resultatet från
rapporten angående bekämpningsmedel visar bland annat att en långsiktig påverkan på hälsan
inte är trolig så länge konsumenten håller sig under accepterat dagligt intag av
bekämpningsmedel (Sveriges Lantbruksuniversitet, 2015). Senare i rapporten nämns dock att
det finns kohort-studier som visat att låg exponering under längre tid korrelerar med en sämre
nervutveckling hos barn vars mödrar blivit exponerade av bekämpningsmedlet CPF dock har
inget kausalt samband påvisats som styrker detta (Sveriges Lantbruksuniversitet, 2015).
Livsmedelsverket och Sveriges Lantbruksuniversitet är ense om att bekämpningsmedel
troligen inte har någon påverkan på hälsan om intaget understiger ADI-värdet(acceptabla
dagliga intaget), detta blir tydligt i ett citat från Livsmedelsverkets hemsida:
För din hälsas skull kan du lugnt äta konventionellt odlade livsmedel
(Livsmedelsverket, 2016)
Livsmedelsverket rekommenderar dock ekologiska livsmedel i syfte att värna om miljön och
för människorna som arbetar med odlingen (Livsmedelsverket, 2015). Detta i kombination
med ett likvärdigt näringsvärde i ekologiska och konventionella produkter (Dangour et al.,
2009; Smith-Spangler et al., 2012) fastslår att det i nuläget inte går att bevisa att ekologiskt är
mer hälsosamt.
Våra resultat visade att vid frågan om vad ekologiskt innebär, var deltagarna osäkra. När
svaren sedan jämfördes med Jordbruksverkets (Jordbruksverket, 2016) tre hållpunkter för
ekologisk produktion; djurhållning, bekämpningsmedel och konstgödsel visade det sig att
deltagarnas kunskap var bristfällig. Vidare studier om hur denna bristfälliga kunskap, i
kombination med ekologiska livsmedels mervärde påverkar konsumtionen av ekologiska
livsmedel kan vara av intresse.
Deltagarna uttryckte sig negativt om ekologiska livsmedel, till exempel genom misstro mot
den ekologiska märkningen. Detta i kombination med de i övrigt positiva åsikterna om
ekologiskt valdes att benämnas som en ambivalent attityd. Ambivalensen speglas även av
YouGovs (2016) resultat som visade en signifikant minskning av positiv inställning till
ekologiskt under 2015 jämfört med året innan. Det konstaterades i rapporten att det under året
publicerats kritiska rapporter och böcker (exempelvis Den ekologiska drömmen - myter och
sanningar om ekologisk odling (Kirchmann, Bergström, Kätterer, & Andersson, 2014) och
Organic food - Food quality and potential health effects (Sveriges Lantbruksuniversitet,
2015). Det kan inte uteslutas att det finns ett samband mellan den publicerade kritiken och
deltagarnas ambivalens.
En del av ambivalensen kring attityden till ekologiska snacksprodukter var att det
hälsosamma mervärde som ekologiska livsmedel har inte verkar inbegripa ekologiska
snacksprodukter då snacksprodukter i sig upplevdes som ohälsosamt. Våra resultat skiljer sig
från resultaten från studien av Lee et al. (2013) som visade att konsumenterna upplevde just
ekologiska snacksprodukter som mer hälsosamt, dock skiljer sig studiernas design. Det
verkar alltså som att ett hälsosamt mervärde som ekologiska livsmedel besitter inte
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kompenserar snacksprodukters ohälsosamma egenskaper för deltagarna. Tidigare studier av
Oakes (2005) har visat att uppdelningen i bra eller dålig mat för hälsan i sig kan öka risken
för överätning, då den mat som klassades som bra för hälsan överåts på grund av
underestimering av energiinnehåll medan den dåliga maten överåts på grund av svårigheter
att sluta efter att ha smakat (Oakes, 2005). Vårt resultat visar att deltagarna klassar ekologiska
livsmedel som bra för hälsan, men snacksprodukter, även om de är ekologiska, som dåliga för
hälsan. Det kan därför finnas en risk för överätning av dessa produkter på grund av
klassificeringen, dock kan studien inte styrka ett samband.
Deltagarna uttryckte denna skillnad på ekologiska livsmedel och ekologiska snacksprodukter
trots dålig kännedom om sortimentet. Deltagarna trodde att de som köper ekologiska
snacksprodukter är medvetna konsumenter som har slagit sig in på en ekologisk bana. Här
blir ambivalensen extra tydlig eftersom de flesta ansåg sig själva vara medvetna
konsumenter, men avstånd togs från konsumenter som helt konsekvent köper ekologiskt. Det
liknar resultaten från Iversen och Holms studie, som Holm beskriver i boken Mad, mennesker
og måltider, att intervjudeltagarna uttryckte ett avståndstagande från fanatism (Holm &
Tange Kristensen, 2012):
Jag försöker att efterleva principerna för hälsosamt ätande men jag är inte
fanatisk. (2012, s. 309)
Det kan alltså finnas flera anledningar till att våra deltagare inte konsumerar ekologiska
snacksprodukter i stor utsträckning, där det begränsade utbudet som observerades innan
studien inte kan uteslutas. Dock är det intressant att produktkategorin ekologiska
snacksprodukter är begränsad när ekologiska livsmedel blir allt vanligare. Deltagarna
spekulerade kring att det inte fanns en kännedom hos konsumenter om produktkategoriens
existens och därmed ingen efterfrågan som drev produktutvecklingen. Anledningen till att
deltagarna kände att det fanns en bristande medvetenhet om ekologiska snacksprodukter kan
bero på den skillnad deltagarna upplevde mellan ekologiska livsmedel och ekologiska
snacksprodukter. Att ekologiska snackprodukter saknar det hälsosamma mervärdet kan
minska motivet att efterfråga ekologiskt alternativ i det produktsegmentet. Då vår studie inte
omfattar konsumtion och efterfrågan krävs det vidare studier för att besvara detta.
Det är även viktigt att poängtera att alla inte har som mål att äta hälsosamt och att hälsa
endast är ett av alla motiv som påverkar en individs konsumtion. Lotte Holm beskriver i
boken Mad, mennsker och maltider, (2012) att ätande inte bara handlar om att äta hälsosamt,
utan även om praktiska förhållanden, sociala relationer, normer och betydelse.
Metoddiskussion
Studien har flertalet begränsningar. Författarna är utan tidigare erfarenhet av kvalitativ
intervju som metod och analys av kvalitativa data. Detta kan ha lett till att deltagarnas svar
inte blev tillräckligt utförliga samt att intervjuerna inte pågick under så lång tid. Enligt
Bryman (2011) är det stor fördel att man gör ett antal pilotintervjuer, vid denna undersökning
utfördes endast en vilket kan ha varit för lite. Varför endast en utfördes var för att författarna
var nöjda med resultatet och kände att intervjuguiden inte behövde ändras, men med tanke på
den begränsade erfarenheten är det inte säkert att så är fallet.
Studien hade även ett lågt antal deltagare vilket leder till påverkan på studiens tillförlitlighet
och dess fyra delkriterier trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka
och konfirmera. Det kan inte uteslutas att de två männen som var studiens bortfall hade
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påverkat studiens resultat då de hade bidragit till en mer spridd åldersfördelning och en
jämnare könsfördelning bland deltagarna. Något som stärker studiens trovärdighet är att båda
författarna deltog vid intervjuerna samt enskilt kom fram till liknande kategorier och teman
vilket tyder på hög interbedömarreabilitet. Studien har dålig överförbarhet eftersom
intervjuerna i studien är korta vilket kan vara en indikator på att svaren inte är tillräckligt
fylliga. Det går i studien inte att tala om pålitlighet då det inte dras några teoretiska slutsatser.
En möjlighet att styrka och konfirmera har gjorts genom att författarna aktivt gjort försök att
undvika influenser på deltagarna.
Uppsatsens resultat i relation till kostvetarproffessionen
En kostvetare ska kunna bland annat identifiera, lösa och analysera uppgifter inom till
exempel måltidservice och livsmedelsrelaterade områden. Att kunna förstå komplexiteten i
individers matval kan ses som en del av detta. Resultaten i denna studie tyder på att
deltagarna upplever ett hälsosamt mervärde i att konsumera ekologiska livsmedel jämfört
med konventionella alternativ. Tolkningen av resultatet var även att deltagarna upplevde en
ambivalens kring ekologiskt där det framkom både positiva och negativa aspekter med
ekologiska produkter. Som kostvetare kan det vara bra att inneha kunskap om detta då
allmänhetens tankar kring livsmedel kan influera kraven på menyutformning m.m., ett tydligt
exempel på detta är Uppsala kommun som har en strävan mot att maten ska vara helekologisk
till 2023 (Uppsala kommun, 2016). Våra resultat ger exempel på hur personer tycker och
tänker kring bland annat ekologiska livsmedel och snacksprodukter, vilket möjligtvis kan ge
bidrag i ökad förståelse av konsumtionsmönster som är viktiga att inneha i en
kostvetarproffession.
Slutsats
Deltagarnas attityd till ekologiska livsmedel var att de är fria från bekämpningsmedel och
tillsatser och därmed påverkade deras hälsa positivt. Attityden till ekologiska livsmedel var
blandad och varierade mellan produktsegment, framförallt för ekologiska snacksprodukter.
Attityden till ekologiska snacksprodukter var att det inte var mer hälsosamt än dess
konventionella motsvarighet. Deltagarnas attityder antas delvis bero på kognitiva faktorer.
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