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SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Mjölkproduktionens påverkan på miljö, djurens rättigheter med mera, är ofta centrala delar i 

hur konsumenter formar sina preferenser kring den egna mjölkkonsumtionen. I vissa fall blir 

mjölken den första förändringen en individ gör för att lägga om sina vanor och beteende, när 

valet om att konsumera ekologiskt görs. Uppsatsens syfte var att undersöka vad som påverkar 

studenters konsumtionsval av ekologisk kontra konventionell mjölk. Målet var att presentera 

en beteendeekonomiskt inriktad uppsats som kan ge en djupare förklaring gällande 

konsumtionsbeteende. Den teoretiska referensramen bygger på att förekomsten av personliga 

respektive sociala normer integreras i en traditionell ekonomisk modell för konsumentval. 

Genom en enkätundersökning med fokus på normer, informationsbrist samt den ekonomiska 

faktorn studerades konsumentbeteendet hos studenter på Luleå tekniska universitet för att 

undersöka hur bakomliggande faktorer påverkade det slutgiltiga valet. Slutsatsen blev att 

studenterna, vid deras köp av ekologisk mjölk, i första hand drivs av förekomsten av såväl 

personliga som sociala normer. Främst är det således påverkan från personer i den närmaste 

omgivningen och det egna samvetet som påverkar valet mellan att köpa den dyrare 

ekologiska mjölken framför den konventionella. Prisskillnaden mellan dessa två alternativ 

visade sig också vara viktig.  



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

The impacts of milk production on the environment, animal rights and more, are often key 

elements in how consumers form their preferences about their own milk consumption. In 

some cases, milk is the first change an individual makes to reschedule their habits and behav-

ior, when the choice of consuming organically is done. The purpose of this thesis was to ex-

amine what influences students' choice of consumption of organic versus conventional milk. 

The goal was to present a behavioral economically focused paper that can provide a more in-

depth explanation regarding consumption behavior. The theoretical framework is based on 

integrating personal and social norms within a traditional economic model for consumer 

choice. Through a survey focusing on norms, lack of information, as well as the economic 

factor we studied the consumer behavior of students at Luleå University of Technology in 

order to investigate how the underlying factors influenced the final choice. The conclusion 

was that students, by their purchase of organic milk, are primarily driven by the presence of 

both personal and social norms. Specifically, people close to the respondents and the re-

spondents’ own consciences primarily influence the choice between buying the more expen-

sive organic milk over the conventional. The price difference between these two options also 

proved to be important. 



 

 

FÖRORD 

 

 

 

 

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till Patrik Söderholm som varit vår handledare under 

denna uppsats. Ett tack går också ut till alla de studenter på Luleå tekniska universitet som 

deltagit i undersökningen. Slutligen vill vi tacka varandra för alla timmar nerlagt på arbetet 

och för ett väl fungerande samarbete. 

  



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

Kapitel 1 INLEDNING ..................................................................................................... 1 

1.1. Bakgrund ................................................................................................................................................. 1 

1.2. Problemdiskussion .................................................................................................................................. 2 

1.3. Syfte ........................................................................................................................................................ 2 

1.4. Metod och avgränsning .......................................................................................................................... 2 

1.5. Disposition .............................................................................................................................................. 4 

Kapitel 2 EKOMJÖLK ...................................................................................................... 5 

2.1. Mjölk i det svenska samhället ................................................................................................................. 5 

2.2. Ekomjölkens faser ................................................................................................................................... 6 

2.3. Stigande intresse för ekologiska livsmedel ............................................................................................. 6 

2.4. Marknaden för ekologisk mjölk .............................................................................................................. 7 

2.5. Försäljningens uppgång inom detaljhandeln .......................................................................................... 8 

2.6. Kriterier för KRAV-märkt produktion .................................................................................................... 12 

Kapitel 3 TIDIGARE FORSKNING ................................................................................... 15 

3.1. Beteende- och normbaserade mönster ................................................................................................ 18 

3.2. Ekologisk- kontra konventionell produktion ......................................................................................... 20 

3.3. Sammanfattning.................................................................................................................................... 23 

Kapitel 4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH MODELLSPECIFIKATIONER .................. 24 

4.1. Utgångspunkt i neoklassisk konsumtionsteori ...................................................................................... 24 

4.1.1. Nyttomaximering ........................................................................................................................... 24 

4.1.2. Pris på mjölk och dess substitut .................................................................................................... 26 

4.2. Interna och externa påverkande faktorer för individers konsumtion .................................................. 27 

4.2.1. Rationalitet och begränsningar ..................................................................................................... 27 

4.2.2. Normer och social påverkan .......................................................................................................... 28 

4.3. Utvecklad nyttofunktion och efterfrågemodell .................................................................................... 30 

4.4. Ekonometrisk binär logistisk modell ..................................................................................................... 31 

Kapitel 5 ENKÄTPROCESSEN ........................................................................................ 34 

5.1. Val av datainsamlingsmetod ................................................................................................................. 34 

5.2. Enkätens struktur och frågornas utformning ........................................................................................ 35 

5.3. Validitet och reliabilitet......................................................................................................................... 36 

Kapitel 6 EMPIRISKA RESULTAT ................................................................................... 38 

6.1. Sammanställning av respondenterna och deras svar ........................................................................... 38 

6.2. Sammanställning av modellresultaten.................................................................................................. 39 

6.3. Respondenternas kommentarer och de tre sista frågorna i enkäten ................................................... 43 

Kapitel 7 DISKUSSION & ANALYS ................................................................................. 46 

Kapitel 8 SLUTSATS ..................................................................................................... 51 

REFERENSER................................................................................................................ 53 

BILAGA: ENKÄT ........................................................................................................... 56 

BILAGA: KORRELATIONSMATRIS .................................................................................. 60 

 



 

 

 

FIGUR- OCH TABELLFÖRTECKNING 

 

 

 

 

Figur 2.1. Försäljning av ekologiska livsmedel i Sverige ..................................................... 9 

Figur 2.2. Försäljning av ekologiska livsmedel inom detaljhandeln 2015 ........................ 10 

Figur 2.3. Försäljningssiffror i miljarder US$, 2013 .......................................................... 10 

Tabell 2.1: Total försäljning av ekologiska produkter ....................................................... 11 

Figur 2.4. Lönsamhetsutveckling för mjölkproduktionen ................................................. 12 

Tabell 3.1: Översikt på tidigare forskning .......................................................................... 16 

Figur 4.1. Nyttan för en individ vid köp av mjölk .............................................................. 25 

Tabell 5.1: Påståenden i enkäten och förklaring till varför de är med ............................. 36 

Tabell 6.1: Produktval..... ...................................................................................................... 38 

Tabell 6.2: Utbildning..... ....................................................................................................... 38 

Tabell 6.3: Medelålder och uppdelning av respondenterna............................................... 38 

Tabell 6.4: Resultat jämförande av modeller ...................................................................... 39 

Tabell 6.5: Resultat byte av produktval ............................................................................... 41 

Tabell 6.6: Kommentarer från respondenter om närproducerat ..................................... 43 

Figur 6.1: Svarsfrekvens på ställningstagande ................................................................... 44 

Tabell 6.7: Övriga kommentarer värda att lyfta fram ....................................................... 45 

  



1 

 

Kapitel 1 

INLEDNING 

 

 

 

 

1.1. Bakgrund 

Ekologiska produkter blir allt mer vanliga i utbudet i mataffärer och efterfrågan på 

dessa har en stigande kurva, och har så haft de senaste 20-30 åren. Det har blivit mer 

populärt bland konsumenter att forma sina preferenser efter hur och var olika matvaror 

har odlats och framställts. År 2006 satte regeringen upp som mål att minst 25 procent av 

matkonsumtionen i den offentliga sektorn ska vara ekologisk senast år 2010 vilket visar 

att en förändring av förgående beteende håller på att ske i allt större utsträckning. I 

samband med att Al Gore släppte sin film ”En obekväm sanning” år 2007, steg 

miljömedvetenheten enormt inte bara i Sverige, utan runt om i hela världen och man 

beskriver detta som en global eko-boom (KRAV, 2015). 

 

Intresset för ekologisk odling och dess påverkan på natur och behandling av djur vid 

produktion har växt inom det svenska samhället på senare år, vilket går att se i de årliga 

konsumentundersökningarna som utförs av undersökningsföretaget LUI. År 2002 visade 

undersökningen att 93 procent av alla konsumenter i Sverige tycker sig känna igen 

KRAV-märket, år 2006 var denna siffra uppe på 96 procent och 2015 ligger siffran på 

hela 99 procent (KRAV, 2015). 

 

Enligt Ekoweb (2016) som är ett företag och årligen släpper marknadsrapporter med 

översikt på försäljningen av ekologiska livsmedelsprodukter i Sverige. Deras marknads-

rapport från 2016 visar att försäljningen av ekologiska livsmedelsprodukter förra året, 

2015 ökade med 39 procent, vilket motsvarar en omsättning om 280 miljarder kronor. 

Av dessa 280 miljarder kronor bestod 21,5 miljarder kronor av ekologiska livsmedel, 

vilket är en ökning sedan förgående år med cirka 20 procent. 

 

Ekomaten har, som nämnts ovan, haft en positiv utveckling de senaste 20 till 30 åren 

men det är inte bara positiva vindar som blåst. Även kritik har växt fram om att det 

ekologiska valet skulle vara en sorts lyxvara som tär på jordens resurser och skulle 
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därför inte kunna ses som en helhetslösning för jordens livsmedelsförsörjning. Kända 

talesmän och kvinnor som tillexempel Marit Paulsen har länge ifrågasatt den helighets-

aura som ekologisk livsstil har fått (Ekoweb, 2016). 

 

När det kommer till konsumtion är beteendeekonomi väldigt hett och fler och fler har 

kastat sig in för att försöka förklara vad som utgör vissa beteenden hos konsumenter. 

När ekologiska livsmedelsvaror blir ett aktivt val så finns det flertalet drivkrafter bakom 

beslutet att frångå konventionella produkter. De vanligaste som nämns är att det främjar 

miljön, det är bra för djuren, mer välsmakande, samt att produktionen frångår tillsatser 

och bekämpningsmedel. Eftersom den ekologiska vågen växer explosionsartat runt om i 

världen är det intressant att se efter hur studenter agerar i deras beslutsfattande. 

 

1.2. Problemdiskussion 

Vad är bakgrunden till att inte fler individer köper ekologiskt odlad mjölk? Är det för att 

de inte är medvetna om miljöpåverkan och behandlingen av djur, eller är det de 

personliga och social normerna som påverkar mest? Om nu närmare 100 procent av 

Sveriges konsumenter känner igen KRAV-markeringen, varför avstår så många från att 

köpa ekologisk mjölk? Vad är den underliggande anledningen till att studenter köper 

den mjölk som de gör? Hur ser beteendet ut för studenter vid köp av olika sorters 

mjölk? Ser man någon betydelse av sitt val i framtiden? 

 

1.3. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka drivkrafter som ligger till grund för 

studenters konsumtion av mjölk. 

 

1.4. Metod och avgränsning 

Uppsatsen avgränsar sig geografiskt till Luleå tekniska universitet (LTU) och dess 

studenter. Undersökningen utfördes på LTU på grund av den smidiga tillgänglighet som 

fanns och det faktum att universitetet har studieinriktningar med fokus på natur och det 

var därför intressant att se hur studenter där väljer att agera. Teoretiskt avgränsar sig 

uppsatsen till att fokusera på attityd, normer och eventuellt produktbyte mellan 
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ekologisk och konventionell mjölk. Den teoretiska referensramen bygger mer specifikt 

på att förekomsten av personliga respektive sociala normer integreras i en traditionell 

ekonomisk modell för konsumentval. Den information och data som används i denna 

uppsats har samlats in genom enkätundersökningar. Metoden för att samla in svar på 

enkäter var besök på universitets bibliotek och olika föreläsningar, där de utvalda blev 

tillfrågade om fem minuter av deras tid för att besvara enkäten. 

 

Enkätfrågeställningen som användes har haft till uppgift att samla in data om hur olika 

studenter påverkas av de normer som de ställs mot vid val av produkt, byte av produkt 

vid hypotetisk ökning/sänkning av pris och allmän inställning till ekologiska produkter. 

Svarsalternativen bland dem påståenden som de svarande ombads att ställa sig till var 

en femgradig skala där siffran 1 motsvarade alternativet “håller inte alls med”, siffran 3 

motsvarande ett neutralt ställningstagande i påståenden och 5 motsvarade “håller helt 

med”. 

 

För att försäkra oss om att enkätens frågor inte skulle vara otydliga eller på något sätt 

feltolkas så valdes det ut 6 personer som testförare för enkäten. Personerna som utfört 

testkörningen är eller har alla varit studenter på Luleå tekniska universitet. De svarande 

i testgruppen bestod av 2 kvinnor och 4 män, i åldrarna från 23 till 30 år. Test av 

enkäten genomfördes och eventuella nödvändiga justeringar gjordes för att få den 

slutgiltiga enkäten färdig för utlämning. Antal enkäter som delades ut var 296 stycken 

och av dessa användes 284, de resterande 12 föll bort på grund av uteblivna svar. 

 

När enkätundersökningen stod färdig användes Excel för att föra in data. Ja/Nej frågor 

blev ettor och nollor. Frågor med flera val och de olika antaganden de besvarande 

ombads att ställa sig till blev ett till fem. Excelfilen fördes sedan in i NLogit, som är det 

program som har använts för att få fram regressionsanalyser och korrelationsmatriser. 

För att undvika korrelation mellan olika faktorer i modellen gjordes en 

korrelationsmatris, där vi sedan tog bort en av de korrelerade faktorerna, och för att 

estimera sannolikheten av varje variabel har binär logit modell använts. En beroende 

variabel sattes för att sedan estimera hur stor inverkan varje oberoende variabel har på 

denna. Frågan om vad för produkt den besvarande oftast köper delades in i två 

kategorier; köper ekologisk mjölk och köper inte ekologisk mjölk. På den första 

regressionsanalysen som gjordes för att avgöra vilka de variabler är som påverkar det 
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slutgiltiga köpet så sorterades två av enkätens frågor bort då de ej ansågs relevanta eller 

normbaserade, även studieinriktning togs bort. 

 

På den regressionsanalys som gjordes gällande studenternas betalningsvilja och 

eventuellt produktbyte vid en hypotetisk prisökning och prissänkning användes en 

dummy-variabel för att skilja på de enkäter som delats ut med tillhörande information 

om fördelar gällande KRAV-märkt mjölk och de enkäter som delades ut utan 

information. Studieinriktning var inte heller här med i analysen. 

 

De tre attitydfrågor som följde i slutet av enkäten där de svarande ombads att göra ett 

ställningstagande till olika påståenden, togs inte med i testet om påverkande faktorer i 

någon av de regressionsanalyser som gjordes. Dessa tre sammanställdes separat för att 

få fram en bild av hur attityden jämtemot ekologiska produkter ser ut bland de 

studerande.  

 

1.5. Disposition 

Uppsatsen omfattar totalt sju kapitel. Efter detta inledande kapitel följer ett kapitel om 

ekologisk mjölk och dess utveckling både i och utanför Sverige. I kapitel 3 nämns 

tidigare forskning och följande kapitel innefattar teori och den ekonometriska modellen. 

I kapitel 5 förklaras enkätprocessen och detta kapitel följs av de empiriska resultaten 

från tidigare ekonometriska beräkningar. Avslutningsvis görs diskussioner och analyser 

i kapitel 7 och i kapitel 8 redovisas slutsatser.  
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Kapitel 2 

EKOMJÖLK 

 

 

 

 

2.1. Mjölk i det svenska samhället 

Mjölk har konsumerats i Sverige sedan lång tid tillbaka i historien och har alltid 

betraktats som ett väldigt hälsosamt livsmedel. I början av 1900-talet när Sveriges 

ekonomi fortfarande var relativt dålig och undernäring hos det svenska folket inte var 

ovanligt, lyftes mjölk fram som ett sätt att försöka få bukt på detta problem. Det var förr 

i tiden inte ovanligt att försöka bota olika sjukdomar genom att till exempel dricka 

osilad mjölk för att råda bot mot engelska sjukan, dricka varm mjölk med smörklimp i 

mot förkylningar eller till och med spruta in ljummen mjölk i öronen mot 

öroninflammation (Jönsson, 2005). 

 

Som tur är så utvecklades den moderna medicinen med tiden och man insåg att detta 

inte var särskilt effektiva lösningar för att råda bot på sjukdomar. Vad som dock 

bekräftades var den kännedom man tidigare haft om mjölkens nyttighet. Det riktiga 

uppsvinget för populariteten gällande mjölk kom på 1920-talet då en förening vid namn 

Mjölkpropagandan bildades. Föreningens arbete för att informera om mejeriprodukter 

och öka konsumtionen genom broschyrer och böcker, filmer, tidskrifter och dylikt fick 

rejäl effekt på konsumtionen av mjölk i landet (Jönsson, 2005). 

 

Efter att andra världskriget äntligen hade nått sitt slut så var ordet propaganda så 

nersmutsat att det inte längre var hållbart att fortsätta med något som använde sig av 

namnet “mjölkpropagandan”. Mjölkkampanjer kom till användning istället, där den 

mest kända är det gamla uttrycket ”Mjölk är livet” som myntades 1984, sedan dess har 

den stora utmaningen inom mjölkindustrin legat i att få senare generationer att uppskatta 

mjölken så som deras föräldrar gjort (Jönsson, 2005). 
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2.2. Ekomjölkens faser 

När det kommer till livsmedel så finns det ingen annan produkt som har så hög andel 

ekologisk försäljning som just mjölken och efterfrågan fortsätter att stiga. Enligt Arla 

(2014) så ligger grunden till förklaringen av detta i den ökande oron över framtida miljö 

tillsammans med det faktum att, vid köp av ekologisk mjölk så krävs ingen större 

förändring i beteende eftersom utbudet på ekologisk mjölk finns att hitta i alla vanliga 

butiker. Utöver detta är det självklara faktorer så som värnande utav djurs rättigheter, 

nyttigare produkt och ekonomisk skillnad som påverkar. 

 

Den ekologiska konsumtionen kan delas upp i flera faser, med sin start på 1970-talet. 

Då var det mest miljöaktivister och den så kallade motkulturen som stod för 

konsumtionen av ekologisk mjölk i hopp om att förändra samhället. Här fanns bara en 

liten, men trofast skala konsumenter och bland övriga konsumenter som inte var 

övertygade om ekomjölkens påverkan rådde en stor skepsis (Jönsson, 2005). 

 

På 1990-talet kom den andra fasen. Här talar man inte lika mycket om konsumtionen av 

ekologiska produkter i politiska sammanhang utan snarare som framväxande livsstilar 

där hälsa, ungdomlighet och naturlighet är i fokus (Jönsson, 2005). 

 

Den tredje fasen går att finna runt 2000-talet och framåt (läs: idag). Nu för tiden ser man 

flertalet trendsättare inom mode och gastronomi som förespråkar det ekologiska 

levnadssättet och dess fördelar. Det anses inte längre vara kontroversiellt att konsumera 

ekologiskt (Jönsson, 2005). 

 

2.3. Stigande intresse för ekologiska livsmedel 

Enligt KRAV (2015) har engagemanget för ekologiska livsmedel ökat markant och 

under 2014 visade deras SIFO undersökning att 68 procent av Sveriges befolkning var 

positivt inställda till KRAV. Den särskilt utmärkande gruppen var kvinnor i åldrarna 20 

till 30 år. I samma undersökning svarade 30 procent att de köper KRAV-märkt så ofta 

de kan, hela 73 procent sade sig ha hög kännedom om KRAV och 30 procent räknade 

med att köpa mer KRAV-märkt än vad de då gjorde.  
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Enligt Ekoweb (2016) är det de bondeägda kooperativet Arla, som ägs av svenska, tyska 

och danska bönder, som titulerar sig som nummer ett bland leverantörer av ekologiska 

livsmedel, inte bara i Sverige utan i världen. Arla, som firar 25 år som ekologisk mejeri 

leverantör i år, 2016, lanserade den första ekologiska mjölken i livsmedelsbutikernas 

hyllor så tidigt som år 1991. Arlas försäljning av ekologiska mejeriprodukter uppgick 

till 1,8 miljarder svenska kronor år 2015 och statistik visar att försäljning inom 

dagligvaruhandeln och foodservice sektorn ökade med hela 18 procent 2015. Utöver 

Arla finns ett antal mindre leverantörer som Skånemejerier, Norrmejeri, Milko, 

Falköping mejeri och några enskilda småföretag. 

 

2.4. Marknaden för ekologisk mjölk 

Sverige är ett av de länder som dricker mest mjölk i världen sett till invånare, vilket har 

gjort att det tidigare har funnits väldigt få substitut för allergiker, veganer och personer 

som av andra skäl väljer bort mjölken. På senare år har dock flertalet substitut 

utvecklats och idag består mjölksubstituten inom detaljhandeln vanligtvis av fyra olika 

sorters produkter; havredryck, risdryck, sojadryck och quinoa/mandel/sesamdryck. 

 

Havre, ris och sojadryck påminner alla om mjölkens smak och fungerar som ett 

vegetabiliskt alternativ för både matlagning och bakning. Quinoa, mandel och 

sesamdrycken påminner inte särskilt mycket om mjölkens smakegenskaper men anses 

ändå vara substitut då de fungerar som ersättningsprodukter för matlagning och dryck 

(Jönsson, 2005). 

 

Prismässigt ligger substituten till mjölk på en högre nivå än mjölken. För den billigaste 

av substitutsprodukterna så ligger prisskillnaden till mjölk på cirka fem kronor per liter 

och för den dyraste är skillnaden närmare femton kronor per liter. Detta faktum gör att 

den ekonomiska faktorn bör vara av större betydelse för personer som inte lider av 

allergier (laktos, mjölkallergi) men ändå vill avstå från mjölken.
1
 

 

Annika Smedman m.fl (2011) menar att när man diskuterar den klimatpåverkan som går 

hand i hand med olika matprodukter så bör man ta hänsyn till näringsinnehållet. Från 

                                                 
1
 Priserna tagna från ICA Porsön, Luleå, 2016-03-30. Denna affär är frekvent besökt av studenterna vid 

Luleå tekniska universitet. 



8 

 

och med 2010 finns det en metod som heter Nutrient density to climate impact-index 

(NDCI-index) som utger en kombinerad analys av näringstätheten i varje livsmedel och 

hur det påverkar klimatet. NDCI-index visar enligt Annika Smedman m.fl (2011) att 

mjölk är den dryck, som i relation till sin klimatpåverkan, ger högst näring. I den debatt 

som pågår om animalistiska livsmedel kontra vegetabiliska substitut och dess belastning 

på klimatet så har de animalistiska livsmedlen kritiserats hårt för sin negativa påverkan 

på klimatet. Detta med all rätt då nio utav tio gånger så ligger det sanning bakom 

påståendena men i studien som gjordes med NDCI-index jämfördes de vanligaste 

måltidsdryckerna i Sverige, öl, vin, juice, kranvatten, mjölk samt soja och havredrycker. 

Slutsatsen på detta NCDI-index blev att mjölk visade högst värde, som kan förklaras av 

den höga näringstätheten. I jämförelse med sojadryck hade mjölk ett dubbelt så högt 

värde och jämfört med havredryck var det nästan 7 gånger så högt. Resultatet visar 

alltså att vegetabiliska substitut till mjölk inte alltid är det mest klimatsmarta, beroende 

på infallsvinkel. 

 

2.5. Försäljningens uppgång inom detaljhandeln 

Enligt Ekoweb (2016), som har summerat de preliminära försäljningssiffrorna för år 

2015, visar sammanställningen att försäljningen av ekologiska livsmedel ökade i 

Sverige med 39 procent. Det innebär en total omsättning på cirka 280 miljarder kronor 

där detaljhandel, systembolag, hotell & restaurang samt offentlig marknad är inräknade. 

Av dessa 280 miljarder bestod 21,5 miljarder kronor av ekologisk försäljning, som 

motsvarar 7,7 procent. Detta är en ökning med nästan 6 miljarder, eller 2,1 procent från 

föregående år 2014. Med dessa siffror är Sverige nästan ikapp Danmarks ekoandel som 

ligger på rekordhöga 8,3 procent. Inom detaljhandeln har den ekologiska livsmedels-

försäljningen ökat från 4,9 procent till 6,6 procent mellan åren 2014 och 2015. 

 

Figur 2.1 visar utvecklingen för försäljningen av ekologiska livsmedel i Sverige. Röd 

kurva visar total försäljning och blå kurva visar detaljhandeln. Dessa visar tidsperioden 

2008 till 2015. Y-axeln visar försäljning i miljarder kronor och x-axeln visar årtalet. 
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Figur 2.1. Försäljning av ekologiska livsmedel i Sverige 

Källa: Ekoweb.se (2016-03-15) 

 

Inom detaljhandeln för ekologiska varor ökade försäljningen med hela 40 procent, som 

förklaras av en ökad försäljningsvolym från ”de tre stora” ICA, Coop och Axfod. Dessa 

tre är vad man kan kalla draglok för den ekologiska försäljningen, men även företag 

som Lidl och Bergendahls har haft stor ökning på försäljningen av ekologiska livsmedel 

de senaste åren (se Figur 2.2). Bara ICA ökade sin försäljning av ekologiska 

livsmedelsprodukter från 2014 till 2015 med 1,7 miljarder kronor. För ekologiska 

mejeriprodukter så stod Arla under 2015 för 56 procent av den totala dagligvaruhandeln 

vilket gör att de kan titulera sig som nummer ett inom försäljningen av ekologisk mjölk 

(Ekoweb, 2016). 

 

Ur ett globalt perspektiv är det Sveriges grannar, Danmark, som titulerar sig som det 

land där konsumenter köper mest ekologiska livsmedelsprodukter per invånare. Bland 

de ekologiska produkter som säljs mest ligger gruppen mjölk och ägg på andra plats, 

strax bakom havregryn. Anledningen till att Danmark är det land som ligger i framkant 

när det kommer till ekologisk försäljning förklaras genom den målinriktade politik som 

förs i landet. Danmark har ett mål om att öka den ekologiska andelen inom den 

offentliga sektorn till 60 procent år 2020 och har flertalet gånger berömts för den 

progressivitet som pågår inom ekologisk konsumtion (Ekoweb, 2016). 
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Figur 2.2. Försäljning av ekologiska livsmedel inom detaljhandeln 2015 

Källa: Ekoweb.se (2016-03-15) 

 

Ekoweb (2016) visar att, sett till hela världen så konsumerades det ekologiska varor för 

cirka 500 miljarder kronor vilket var en ökning med 10 procent från förgående år. USA 

är det land där den enskilt största marknaden för ekologiska produkter finns, följt av 

Tyskland, Frankrike och Kina (se figur 2.3). Det estimeras att Sverige ligger någonstans 

runt sjätte plats på denna lista idag, vilket skulle placera Sverige mellan Storbritannien 

och Kanada. 

 

 

Figur 2.3. Försäljningssiffror i miljarder US$, 2013 

Not: Det estimeras att Sverige ligger någonstans runt sjätte plats på denna lista idag, 

vilket skulle placera Sverige mellan Storbritannien och Kanada. 

Källa: Ekoweb.se (2016-03-15) 
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Största produktgruppen sett till försäljning av KRAV-märkta produkter år 2014 var 

mjölk, följt av ägg, kött och kaffe (se Tabell 2.1). Krav.se menar att anledningen till att 

mjölk leder så markant över de andra produktgrupperna är på grund av att när en individ 

tar beslutet att börja konsumera mer KRAV-märkta produkter så är mjölken ofta den 

första produkten man väljer att lägga om (Ekoweb, 2016). 

 

Tabell 2.1: Total försäljning av ekologiska produkter 

Produktgrupp Placering Ökning % Tkr 

Mjölk 1 43% 830 613 

Ägg 2 9% 342 592 

Kött 3 65% 314 562 

Kaffe 4 32% 282 689 

Färska kryddor 5 23% 273 943 

Yoghurt 6 42% 263 634 

Källa: Ekoweb.se (2016-03-15) 

 

Tabell 2.1 visar total försäljning i tusen kronor för vardera produktgrupp och dess 

procentuella ökning år 2014 gällande KRAV-märkta produkter. Enligt KRAV (2015) så 

har skillnaden på lönsamhet mellan konventionell och KRAV-märkt mjölk kontinuerligt 

minskat de senaste åren och det förklaras genom att foderkostnaden har stigit samtidigt 

som ekotilläget inte följt detta mönster. Detta illustreras i Figur 2.4 där den blå linjen 

visar ekologisk produktion av mjölk och den röda visar icke-ekologisk produktion. Det 

har tidigare existerat ett utbudsöverskott av ekologisk mjölk som nu börjar försvinna på 

grund av att konsumtionen stegvis har ökat. 

 

Med ett stigande engagemang och en positiv inställning till ekologisk mjölk bland 

svenskar så finns det inte mycket som pekar på att trenden om ökad konsumtion av 

ekologisk mjölk skulle minska. Allt fler tycker det är värt att lägga ett par extra kronor 

för att få ekologisk producerad mjölk och enligt SIFO undersökningen som KRAV 

(2015) publicerar så svarar 45 procent av de tillfrågade att de anser att de kan genom 

sina val av varor vara en del av lösningen på klimat- och miljöhoten. Undersökningen 

visar även att den positiva trenden kan förklaras av bland annat den höga status som 

ekologisk mjölk har, det sociala ansvar som konsumenten känner och påtryckning från 
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omgivning. Total invägning av ekologisk mjölk år 2014 landade på 371 452 ton och 

utgjorde cirka 13 procent av total invägning. För att kunna tackla den stigande 

konsumentefterfrågan har de större företagen fått lov att gå ut och höja ekotilläget för att 

säkerställa att befintliga mjölkbönder fortsätter sin produktion (KRAV, 2015). 

 

Figur 2.4. Lönsamhetsutveckling för mjölkproduktionen 

Not: Blå linje visar ekologisk produktion av mjölk och röd visar icke-ekologisk 

produktion. 

Källa: LRF mjölk, 2015 

 

Med ett stigande engagemang och en positiv inställning till ekologisk mjölk bland 

svenskar så finns det inte mycket som pekar på att trenden om ökad konsumtion av 

ekologisk mjölk skulle minska. Allt fler tycker det är värt att lägga ett par extra kronor 

för att få ekologisk producerad mjölk och enligt SIFO undersökningen som KRAV 

(2015) publicerar så svarar 45 procent av de tillfrågade att de anser att de kan genom 

sina val av varor vara en del av lösningen på klimat- och miljöhoten. Undersökningen 

visar även att den positiva trenden kan förklaras av bland annat den höga status som 

ekologisk mjölk har, det sociala ansvar som konsumenten känner och påtryckning från 

omgivning. Total invägning av ekologisk mjölk år 2014 landade på 371 452 ton och 

utgjorde cirka 13 procent av total invägning. För att kunna tackla den stigande 

konsumentefterfrågan har de större företagen fått lov att gå ut och höja ekotilläget för att 

säkerställa att befintliga mjölkbönder fortsätter sin produktion (KRAV, 2015). 

 

2.6. Kriterier för KRAV-märkt produktion 

I Sverige finns det både KRAV-märkta ekologiska produkter och EU-ekologiskt 

certifierade produkter. Skillnaden på dessa är att KRAV ställer högre krav på bönder när 
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det kommer till djurhantering och miljö än vad de EU-ekologiskt certifierade 

produkterna gör (KRAV, 2015). Ekologiskt uppfödda kor producerar ekologisk mjölk. 

Men vad innebär meningen ”ekologiskt uppfödda kor”? 

 

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat. För att en mjölkprodukt ska få 

bära KRAV-märket ställs krav på bondgårdarna gällande djuromsorg, hälsa, socialt 

ansvar och klimatpåverkan. När det kommer till mjölkproduktion är det djurens välfärd 

och klimatpåverkan som står i centrum. För att bönder ska få kalla sina gårdar för 

ekologiska mjölkproduktioner som uppfyller de kriterier KRAV ställer gäller följande: 

  

● Korna erhåller ekologiskt foder som är KRAV-märkt. Med ekologiskt foder 

menas sådant foder som producerats utan kemiska bekämpningsmedel eller 

konstgödsel. 

● Korna ska ha fri tillgång till smakligt gräs eller annat grovfoder. Skillnaden 

mellan konventionell produktion och ekologisk här är att kor inom den 

konventionella produktionen ofta äter mer så kallat kraftfoder som består av säd, 

raps och soja. 

● Minst 60 procent av kornas foder ska vara lokalt producerat. 

● När det är dags för kon att kalva ges hon ensamtid för att bli så lite stressad som 

möjligt. Detta är ingen självklarhet inom konventionell produktion. 

● Kalvarna på gården får riktig mjölk under minst 12 veckor. Mjölkintaget ska 

komma från naturligt diande, eller från en plastspene i naturlig ställning. Detta är 

viktigt för att mjölken ska hamna i rätt mage på kalven samt för att sugbehovet 

ska tillfredsställas. I konventionell drift tvingas kalvarna dricka ur napp och även 

direkt ur hink utan napp och mjölken är ofta gjord på pulver och vatten. 

● Kalvarna får möjlighet att leva i grupp. Detta är inte ovanligt på konventionella 

gårdar men djurskyddsbestämmelserna kräver grupp först efter åtta veckor vilket 

gör att många konventionella kalvar får stå i ensambox de första 8 veckorna av 

sitt liv. 

● Korna är ute på sommaren. 

● Bonden ska arbeta planerat för att djuren ska ha en god hälsa, vilket innebär att 

rutinmässigt förebyggande behandlingar i form av avmaskningsmedel och 

liknande inte är tillåtet. 
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● Sjuka djur ska omedelbart få den vård de behöver enligt lag. Om detta krav bryts 

mot kan hela besättningen på gården underkännas för KRAV-markeringen. 

● Mjölken som producerats ska kontrolleras i hela kedjan av produktion, från 

djurhållning till färdig mjölkförpackning. 

  

Fördelar med ekologisk och kravmärkt mjölk jämfört med konventionell producerad 

mjölk är bland annat att mjölken innehåller mer omega 3, KRAV-märkt foder är bättre 

för miljön och vattnet eftersom kemiska bekämpningsmedel ej är tillåtet samt kornas 

bete bidrar till att hålla landskapet öppet och gynna den biologiska mångfalden. Idag 

finns det runt 4000 lantbrukare runt om i Sverige som har rätten att kalla sig ekologiska 

gårdar (KRAV, 2015).  
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Kapitel 3 

TIDIGARE FORSKNING 

  

 

 

 

I det här kapitlet, som är indelat i två delar, introduceras den tidigare forskning och de 

relaterade undersökningar som har använts för att få en djupare förståelse i hur 

uppbyggnaden av en studie av detta slag kommer se ut. Första delen består av tre  

rapporter/artiklar med anknytning och förklaring till beteendeekonomi, normer och 

vanebeteende. Andra delen består av fem stycken rapporter/artiklar med anknytning till 

ekologisk odling, ekologisk mjölk och konsumtionsbeteende.   

 

För att få en stadigare grund att stå på vid utformningen av denna undersökning så har 

dessa tidigare studier och rapporter valts ut på grund av att de har direkt koppling till 

någon form av normer, ekologisk produktion eller ekologisk mjölk och konsumtions-

beteende.  

 

För att hitta tidigare litteratur användes främst Google Scholar och Google som 

sökmotorer där sökning har gjorts på nyckelord som: “ekologisk mjölk”, 

“mjölkpreferenser”, “normer” och “konsumentbeteende”. Dessa studier används för att 

kunna komplettera och fördjupa dem. 
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Tabell 3.1: Översikt på tidigare forskning 

Författare Åtkomst Sammanfattning Resultat Motivering 

Robert 

Östling (2009) 

Hittad via Google 

med sökord: 

“Beteendeekonom

i” och 

“Konkurrensverke

t” 

Uppmärksammar den 

beteendeekonomiska 

inriktningens 

möjligheter att förstå, 

analysera och utforma 

konsumentpolitik. 

Förklarar begreppet 

beteendeekonomi 

grundligt och går in på 

historia samt olika 

synsätt. Tar upp 

tänkbara orsaker till att 

konsumenter kan ha 

svårt att agera på ett sätt 

som egentligen ligger i 

dess intresse. 

Slutsatsen som dras är att 

nationalekonomisk forskning 

har spelat en betydligt mindre 

roll för konsumentpolitiken än 

för konkurrenspolitiken. 

Författaren förklarar detta med 

att det inom nationalekonomi 

länge inte funnits verktyg att 

förstå många 

konsumentpolitiska 

frågeställningar. 

Rapporten valdes som hjälp 

till studien på grund av att 

den innehåller bra delar om 

beteendeekonomi samt att 

den går in på djupet 

angående normer och 

preferenser när det kommer 

till konsumtion. 

Lindman m.fl 

(2013) 

Hittad via 

författarnas 

handledare Patrik 

Söderholm 

Fokus ligger på 

utvecklingen av 

normbaserade beteenden 

integrerade i neoklassisk 

konsumtionsteori. 

Huvudsyftet är inte att 

ta fram någon form av 

genomsnittlig WTP, 

utan djup läggs istället 

på att se huruvida 

beslutstagandet av 

individer att frivilligt 

välja att köpa 

utsläppsrätter är 

baserade på normer. 

Resultatet indikerar på att 

studenters WTP på 

utsläppsrätter bestäms av både 

pris och normer. De som känner 

ett personligt ansvar att agera 

för miljön är mer benägna att 

köpa utsläppsrätter. Visar även 

att en persons tro om andra 

individer är villiga att betala för 

utsläppsrätter, höjer den egna 

självbilden och kommer i 

slutändan resultera i 

beteendeförändring. 

Forskningsartikeln valdes 

då den bygger på 

beteendeekonomi och 

enkätundersökning, 

liknande denna. Även deras 

sätt att ta fram en 

ekonometrisk modell 

integrerad med normer är 

något denna uppsatsen har 

intentioner att efterlikna.   

Iyengar & 

Lepper (2000) 

Hittad via Google 

Scholar med 

sökord 

“purchasing 

behavior” 

Forskningsrapport 

utförd i butik för att få 

en bredare insikt i de 

förgående studier om 

limiterad beslutsfattning 

som finns. 

Undersökningen går ut 

på att se hur 

konsumenter påverkas 

av för många val av 

liknande produkter. 

Konsumenter har en tendens att 

gå tillbaka till sina grunder när 

man har för många val framför 

sig och tar då beslut baserat på 

sin vana istället för normer och 

optimalt konsumtionsbeteende 

Forskningsrapporten valdes 

på grund av dess relevans 

till uppsatsen. Med flertalet 

substitut och olika märken 

ställs studenten inför många 

val som konsument. 

Drake & 

Björklund 

(2001) 

Hittad via Google 

med sökord 

“Ekologiska 

livsmedel” 

Jämförelse mellan 

konventionellt och 

ekologiskt lantbruk. De 

menar att poängen med 

ekologiska produkter 

inte är att man ska ta 

bort de negativa 

effekterna helt utan man 

ska minimera dem. 

Övergången från konventionell 

till ekologisk produktion blev 

inte lika stor som man hade 

tänkt. De kommer fram till att 

om man skulle lägga en del av 

miljökostnaderna på 

producenten så skulle de 

anpassa sig mer. 

Forskningsartikeln valdes 

på grund av att dess 

relevans när det kommer till 

de skillnader som ekologisk 

och konventionell 

produktion har på miljön, 

även på djurens hälsa.  

Rudholm m.fl. 

(2011) 

Hittad via Google 

Scholar med 

sökord: 

“Konsument-

beteende” 

Forskningsrapporten 

grundar sig i att 

undersöka i vilken 

utsträckning 

konsumenterna i 

livsmedelsbutiker är 

nöjda med sina val, trots 

Undersökningen utfördes med 

hjälp av att det faktiska valet 

observerades genom kvitton 

från respondenterna och de 

hypotetiska genom en enkät 

som de fick fylla i. Resultatet de 

fick fram var att en majoritet av 

Forskningsrapporten valdes 

då den visar exempel på 

vanebeteende, och ligger i 

linje med frågor som är med 

denna rapports enkät. 



17 

 

att deras val av varor 

inte går i exakt linje 

med dess normer. 

Undersökningen 

grundade sig i att se om 

konsumenters faktiska 

val överensstämde med 

dess hypotetiska vid köp 

av ekologiska produkter.  

individerna valde den egna 

varukorgen, samtidigt som de 

gav max poäng i svaren till den 

ekologiska korgen. Det vill säga 

att de rankade den ekologiska 

korgen högre än den de faktiskt 

valde. 

Grankvist & 

Biel (2001) 

Hittad via Google 

Scholar med 

sökord: “Biel och 

Grankvist” 

Enligt dem är rutin eller 

vana den största orsaken 

till att man köper 

konventionella 

livsmedel. För att kunna 

köpa ekologiska 

livsmedel måste man 

därför ändra på sitt 

vanliga beteende vid 

köptillfället. 

 

Författarna kommer fram till att 

de ekologiska produkterna är 

mer framgångsrika vid alla de 

jämförda produktegenskaperna, 

förutom pris. Priset och 

ekologiska varor hade låg 

korrelation till deras förvåning 

men detta kan ha större 

betydelse beroende på 

individers olika ekonomi. Där 

individer med sämre ekonomisk 

situation troligtvis kommer att 

vara mer priskänsliga och därför 

välja det billigare alternativet. 

Forskningsartikeln valdes 

på grund av att den tar upp 

orsaker som rutin, attityd 

och beteende vid val av 

produkt.  

Marie 

Kårebäck 

(2006) 

Hittad via Google 

med sökord: 

“Ekologisk mjölk” 

Studien grundar sig i att 

se vad det är som gör att 

individer är villiga att 

betala mer för 

ekologiskt producerad 

mjölk istället för 

konventionellt 

producerad. 

Resultatet visar att det klart 

finns en marknad för mjölk som 

är ekologisk producerad och det 

finns individer som visar 

intresse för att prioritera 

ekomjölk. Attitydfrågorna 

visade att nästan hälften av 

deltagarna är villiga att betala 

mer för ekomjölk så länge den 

totala summan inte blir för stor. 

Uppsatsen valdes på grund 

av att den är inom samma 

område som denna uppsats.  

Jämförelse mellan ekologisk 

och konventionell mjölk 

görs, vilket ligger i linje 

med denna.  

Engverth & 

Ghadban 

(2012) 

Hittad via Google 

med sökord: 

“Ekologisk mjölk” 

Studien handlar om 

konsumtionen av 

ekologisk mjölk kontra 

konventionell mjölk. De 

lägger mer tyngd på 

varför individer inte 

köper ekologisk mjölk 

och de bakomliggande 

orsakerna till detta. 

Valen som individer gör 

påverkar indirekt eller 

direkt både miljön och 

klimatet. De vill därför 

ta reda på varför man 

köper konventionell 

mjölk när den har större 

påverkan på klimatet än 

vad ekologisk mjölk 

har. 

De kom fram till att vana var 

den största orsaken till varför 

individer valde den 

konventionella mjölken istället 

för den ekologiskt producerade 

mjölken. De menar även att det 

är priset som gör att många 

individer väljer den 

konventionella mjölken, vilket 

kan ha en direkt koppling till 

varför man tar den 

konventionella mjölken av vana. 

Uppsatsen valdes på grund 

av att den har samma grund 

som denna och även om den 

inte lägger sin fokus på 

samma inriktning som 

denna artikel så har den hög 

relevans.  
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3.1. Beteende- och normbaserade mönster 

Robert Östling (2009) fick i uppdrag av Integrations- och jämställdhetsdepartementet att 

sammanställa en kunskapsöversikt över utvecklingen inom nationalekonomi med fokus 

på konsumenternas villkor och förutsättningar på olika marknader. Detta är en 

forsknings-rapport som uppmärksammar den beteendeekonomiska inriktningens 

möjligheter att förstå, analysera och utforma konsumentpolitik. Rapporten förklarar 

begreppet beteendeekonomi grundligt och går in på historia samt olika synsätt. 

Författaren tar upp tänkbara orsaker till att konsumenter kan ha svårt att agera på ett sätt 

som egentligen ligger i dess intresse. Variabler som brist på information, begränsad 

uppmärksamhet, val-överbelastning och självkontrollsproblem tas upp på ett 

grundläggande stadie. Syftet var att analysera varför en viss marknad är problematisk ur 

konsumentsynpunkt och på ett grundläggande plan förstå varför konsumenterna inte 

lyckas agera på det sätt som är bäst för dem. För att genomföra detta använde de sig av 

empirisk forskning och empiriska jämförelser. 

  

Slutsatsen som dras är att nationalekonomisk forskning har spelat en betydligt mindre 

roll för konsumentpolitiken än för konkurrenspolitiken. Östling förklarar detta med att 

det inom nationalekonomi länge inte funnits verktyg att förstå många 

konsumentpolitiska frågeställningar. Genomslaget av beteendeekonomi har kommit som 

en förändring av detta och det är nu lättare att analysera konsumentpolitik utifrån det 

nationalekonomiska synsättet. 

  

En av grunderna i nationalekonomisk teori är idén om att människan framförallt drivs 

av materiellt egenintresse. Denna grund står fast, men på senare har fler och fler 

nationalekonomer börjat acceptera och utveckla det faktum att, för att förstå 

ekonomiska fenomen, behövs det en djupare psykologisk modell för mänskligt 

beteende. De senaste åren inom nationalekonomisk forskning så talar man mer och mer 

om den “beteendeekonomiska revolutionen” som utvecklas av Robert Östling (2009). 

  

Robert Östling (2009) menar i sin forskningsrapport “Beteendeekonomi och 

konsumentpolitik”, att den inriktning inom nationalekonomi som kallas 

beteendeekonomi innebär att, med hjälp av psykologisk forskning, utgå från mer 

realistiska antaganden om människans beteende än vad man som nationalekonom 

traditionellt sätt utgått från. Även om beteendeekonomi inom nationalekonomi är allt 
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annat än nytt så är det inte förrän de senaste 10 till 20 åren som det uppmärksammats 

som mest. Ett tydligt tecken på att beteendeekonomi har blivit allt mer accepterat var år 

2002, då årets ekonomipris tilldelades en psykolog(!) vid namn Daniel Kahneman, vars 

forskning haft stort inflytande på just beteendeekonomi (Östling, 2009). 

  

Lindman m.fl. (2013) har gjort en forskningsartikel där en semi-experimentell utredning 

av svenska studenters betalningsvilja (WTP) gällande koldioxidens utsläppsrätter. 

Fokus ligger på utvecklingen av normbaserade beteenden integrerade i neoklassisk 

konsumtionsteori. Utgångsläget är antagandet att individer har en vilja för att bibehålla 

en självbild som en ansvarstagande och norm-förenlig person. Huvudsyftet är inte att ta 

fram någon form av genomsnittligt WTP, utan djup läggs istället på att se huruvida 

beslutstagandet av individer att frivilligt välja att köpa utsläppsrätter är baserade på 

normer. De talar om två sorters normer som är viktiga att skilja på och det är 

beskrivande normer, som visar hur individer agerar, samt personliga normer som 

förklaras som normer där individen känner ett personligt ansvar för att göra något, samt 

mår dåligt av att ej göra det. Personliga normer används för att förklara miljövänliga 

aktiviteter som är svåra att observera för utomstående. 

  

Artikeln fokuserar på att ta reda på huruvida norm-baserad beteendeekonomi påverkar 

studenters agerande när det kommer till miljövänligt agerande. Modellen som används 

bygger på en tidigare modell gjord av Nyborg (2006), som pekar på sambandet mellan 

normer och ekonomisk motivering. Här integrerar författarna normer i en ekonomisk 

modell för att få fram svaret på sitt syfte. Resultatet indikerar på att studenters WTP på 

utsläppsrätter bestäms av både pris och normer. De som känner ett personligt ansvar att 

agera för miljön är mer benägna att köpa utsläppsrätter, än andra. Studien visar även att 

en persons tro om att andra individer är villiga att betala för utsläppsrätter, höjer den 

egna självbilden och kommer i slutändan resultera i beteendeförändring. Detta kan 

innebära att informationskampanjer förda för att påverka andras intentioner kan komma 

att påverka grön konsumtion positivt på utsläppsmarknaden. 

  

Iyengar och Lepper (2000) menar i sin rapport att när individer får för många alternativ 

framför sig blir det svårt att välja det optimala och eftersom utbudet på produkter ofta är 

väldigt lika varandra så är det svårt för konsumenter att få en inblick i vad som faktiskt 

erbjuds. Konsumenter väljer istället att förlita sig på vanebeteende, snarare än normer 
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och optimalt konsumtionsbeteende i sitt beslutsfattande. En jämförelse som görs i 

rapporten är när en grupp individer besöker en restaurang. Iyengar och Lepper (2000) 

menar att de flesta av dessa individer vet i princip redan innan de kommer in vad de vill 

äta eftersom de har sina preferenser om vad de tycker om och inte tycker om. Om 

menyn innehåller ett väldigt stort urval med många liknande rätter till vad individen 

föredrar så blir valet väldigt svårt och individen tar det säkra före det osäkra.  

 

Kopplingen till ekologisk mjölk kan dras på det sätt att, när en konsument ställs inför 

många val i en livsmedelsbutik så är risken stor för att vanebeteende tar över och 

konventionell mjölk blir vald framför ekologisk i och med att det är ”bra nog”. På ICA 

Porsön, som är den enda närliggande livsmedelsbutik till Luleå tekniska universitet, 

finns det idag (2016) sex olika sorters mjölk att välja mellan, varav tre av dessa är 

ekologiska sådana. Bland dessa ekologiska sorter finns det en rad olika ekologiskt 

märkta sorter som konsumenten stöter på. 

  

3.2. Ekologisk- kontra konventionell produktion 

Drake och Björklund (2001) skriver i sin artikel om en jämförelse mellan konventionellt 

och ekologiskt lantbruk bland 18 länder inom Europa. Där kommer de fram till att en 

ökad omfattning av den ekologiska produktionen skulle leda till minskade negativa 

miljöeffekter. De poängterar även att det som bör eftersträvas i samhället inte handlar 

om att ta bort de negativa effekterna helt utan att man istället ska satsa på att minska 

dem. Detta görs genom att öka den ekologiska produktionen utan att ta bort den 

konventionella produktionen helt. Syftet är att se hur den konventionella produktionen 

skiljer sig mot ekologisk. Allt från klimatförändringar till produktionseffektivitet. De 

använder sig av en sammanställning av fyra tidigare europeiska inventeringar av studier 

om skillnader i miljöeffekter mellan ekologisk och konventionell produktion. 

  

Effekterna av att byta från ekologisk till konventionell produktion i Sverige har inte 

blivit av den storleken man tänkt från början. Det har mycket att göra med att 

övergången enbart omfattar 10 % av markarealen och att den har främst omfattat de 

lågproducerande delarna av landet. De kommer fram till att om man lägger en del av 

miljökostnaden på producenten kommer de att anpassa sig mer. Eftersom producenterna 

i nuläget inte har några kostnader för de externa effekterna finns det ingen anledning för 
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dem att minska på det. De studier som jämför konventionell och ekologisk produktion 

tenderar att tala i den ekologiska produktionens fördel.  

  

Niklas Rudholm m.fl. (2011) har gjort en forskningsrapport angående ekologiska 

markeringar och konsumenters beteende med syftet att undersöka i vilken utsträckning 

konsumenterna i livsmedelsbutiker är nöjda med sina val, trots att deras val av varor 

inte går i exakt linje med dess normer. De menar att köp av ekologiska livsmedel 

innebär en förändring av sitt ursprungliga beteende, förutsatt att man inte redan köper 

ekologiskt. Denna förändring kräver tid och engagemang i informationssökning 

angående ekologiska produkter. 

  

Undersökningen grundade sig i att se om konsumenters faktiska val överensstämde med 

dess hypotetiska val vid köp av ekologiska produkter. Det faktiska valet observerades 

genom kvitton medan det hypotetiska valet samlades in via enkätfrågor. Genom att först 

erhålla kvitton från respondenterna och sedan dela ut enkäter till dem jämfördes det 

faktiska valet med det hypotetiska. De svarande ombads att värdera tre varukorgar, 

varav en av korgarna var konstruerad efter respondenternas egna kvitton och de andra 

två varukorgarna med eller utan dess ekologiska motsvarighet, beroende på om 

respondenten handlat ekologiskt eller inte. I enkäten fick respondenten sedan svara på 

vilken av korgarna han/hon skulle välja att handla. Resultatet de fick fram var att en 

majoritet av individerna valde den egna varukorgen, samtidigt som de gav max poäng i 

svaren till den ekologiska korgen. Det vill säga de rankade den ekologiska korgen högre 

än den de faktiskt valde. 

  

Enligt Grankvist och Biel (2001), samt flertalet andra forskare som Grankvist och Biel 

nämner, är rutin eller vana den största orsaken till att man köper konventionella 

livsmedel. För att kunna köpa ekologiska livsmedel måste man därför ändra på sitt 

vanliga beteende vid köptillfället. Den grundar sig på att testa hypotesen om de olika 

faktorerna är viktiga vid de olika faserna för en förändring vid ett köp mellan 

ekologiska- och konventionella varor. Författarna skickade ut 480 frågeformulär via e-

post till olika individer där frågor om personers inköp av ekologiska varor var i fokus. 

  

Grankvist och Biel (2001) kommer fram till att de ekologiska produkterna är mer 

framgångsrika vid alla de jämförda produktegenskaperna, förutom pris. Priset och 
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ekologiska varor hade låg korrelation till deras förvåning men detta kan ha större 

påverkan beroende på hur den ekonomiska situationen ser ut från person till person. Där 

individer med sämre ekonomisk situation troligtvis kommer att vara mer priskänsliga 

och därför välja det billigare alternativet. 

  

I studien som Maria Kårebäck (2006) har skrivit har hon kommit fram till att familjer 

endast behöver lägga ut mellan 20-50 kr i månaden för att köpa ekologisk mjölk istället 

för konventionell mjölk. Hon menar att om marknadsföringen av ekologisk mjölk skulle 

vara bredare skulle fler vara medvetna om den relativt lilla ekonomiska förlusten som 

uppkommer vid köp av ekologisk mjölk. Studien grundar sig i att se vad det är som gör 

att individer är villiga att betala mer för ekologiskt producerad mjölk istället för 

konventionellt producerad.  

  

Engverth och Ghadban (2012) skriver om konsumtionen av ekologisk mjölk kontra 

konventionell mjölk. Dock lägger de mer tyngd på varför individer inte köper ekologisk 

mjölk och de bakomliggande orsakerna till detta. De menar att valen som individer gör 

påverkar indirekt eller direkt både miljön och klimatet. De vill därför ta reda på varför 

man köper konventionell mjölk när den har större påverkan på klimatet än vad 

ekologisk mjölk har. “Syftet med studien är att kartlägga vilka faktorer det är som 

påverkar konsumenters beteende när det kommer till val av ett specifikt ekologiskt 

livsmedel, samt i vilken grad dessa spelar in. Fokus kommer att riktas mot de 

konsumenter som vanligtvis inte väljer att köpa ekologiska livsmedel.” 

  

Författarna har använt sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder som grund till 

sitt data. Den kvalitativa bestod av direkta intervjuer och den kvantitativa genom att de 

svarande själva fick fylla i en semantisk differential i slutet av intervjun. Data kom från 

egna fältstudier i en utav ICA’s livsmedelsbutiker. Författarna kom fram till att vana var 

den största orsaken till varför individer valde den konventionella mjölken istället för den 

ekologiskt producerade mjölken. De menar även att det är priset som gör att många 

individer väljer den konventionella mjölken, vilket kan ha en direkt koppling till varför 

man tar den konventionella mjölken av vana. 
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3.3. Sammanfattning 

Slutsatserna som kan dras av tidigare forskning är att individen är till viss del begränsad 

att maximera sin nytta på grund av det stora utbud av mjölk som finns att välja mellan i 

livsmedelsbutikerna. Valet mellan konventionellt producerad mjölk, ekologiskt 

producerad mjölk, KRAV-märkt mjölk, närproducerad mjölk eller rent av det billigaste 

alternativet, kan mycket väl aktivera det vanebeteende som vissa individer har och på så 

sätt stänga ute optimalt konsumentbeteende genom att individen väljer det alternativet 

som är ”bra nog”. Även eventuell informationsbrist gällande ekologisk produktion och 

dess för- och nackdelar jämfört med konventionellt producerad mjölk bör påverka det 

slutgiltiga valet hos en konsument. 

 

Många individer vill även tro att de är klimat- och miljömedvetna men forskning har 

visat att vad folk vill och menar inte alltid reflekteras i vad de faktiskt gör. En 

förändring av ursprungligt konsumtionsbeteende kräver nog därför mer än bara till 

exempel en positiv attityd. Hur en individ väljer att ranka dem egenskaper som finns på 

de olika mjölksorterna, för att maximera sin egen nytta, bör påverka beslutet av 

produktval. Egenskaper som smak, pris, hållbarhet och främjandet av närproducerat 

rankas förmodligen högre än miljövänlig produktion för många individer och kan vara 

del av förklaringen till att faktiska handlingar och attityder skiljer sig åt. 

 

Gällande betalningsviljan kan slutsatsen dras att det är inte bara är priset som avgör vad 

en individ är villig att betala för att välja ekologisk mjölk. Normer har en stor inverkan 

på hur en individ agerar i sitt konsumtionsbeteende. Likt forskningsrapporten som 

Lindman m.fl (2013) framställer så är individer som känner ett personligt ansvar att 

agera för miljön högst troligen mer benägna att välja det ekologiska valet, även om det 

är det dyrare valet. Hur individer tror att omgivningen agerar kommer också i slutändan 

att påverka konsumtionsvalet och därför är reklamkampanjer riktade mot att förändra 

individers beteende ett nyttigt redskap i kampen om att försöka förändra konsumenters 

beteende. 
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Kapitel 4 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH MODELLSPECIFIKATIONER 

 

 

 

 

I detta kapitel undersöks vilka de underliggande faktorerna är som påverkar konsumtion 

av mjölk och hur individer tänker inför ett eventuellt köp. Vid varje köp av en enskild 

produkt finns det en rad olika faktorer som gör att en individ väljer ett specifikt märke 

eller en viss sort av den produkten. Några av dessa faktorer är pris på varan, individens 

inkomst, pris på substitutvaror, individens preferenser och normer, tillgänglighet eller 

vanebeteende blandat med okunskap om produktens egenskaper. Utgångsläget är ett 

skolboksexempel på den nyttofunktion och efterfrågemodell som med hjälp av vissa 

faktorer ska komma att utvidgas.  

  

4.1. Utgångspunkt i neoklassisk konsumtionsteori 

Vid köp av ekologisk- och konventionell mjölk finns det en rad olika faktorer som kan 

påverka valet av produkt. Det kan det handla om allt från vad konsumentens ekonomi 

tillåter, till vad personer i individens omgivning tycker och tänker. Här fokuseras mer på 

några av de olika drivkrafter som påverkar beslutet av konsumtion hos en student 

eftersom dessa faktorer är tänkta att bli variabler i den kommande ekonometriska 

modell som ska läggas fram. Nytta och normer kommer bli huvudfokus eftersom det 

mesta handlar om att utnyttja sina resurser och sin nytta till fullo för att få ut det mesta 

av sitt köp, även om det kanske inte alltid är den nytta som individen själv har kommit 

fram till. 

 

4.1.1. Nyttomaximering 

Enligt neoklassisk teori så vill man som individ alltid nyttomaximera vid konsumtion av 

varor. Nyttomaximering är olika från person till person, vissa individer nyttomaximerar 

genom att värna om dess privata ekonomi, medan andra nyttomaximerar genom att till 

exempel värna om miljön eller djurens hälsa. Vid köp av en viss produkt så finns det  

många faktorer som påverkar vilken typ av just den produkten som ska köpas. Det kan 
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vara allt från hur varan har producerats, om den är miljövänlig, till hur den har placerats 

i butiken. Det kan även handla om hur mycket inkomsten tillåter en individ att 

konsumera. Nedan visas ett exempel på hur en individs nyttomaximeringskurva kan se 

ut. 

 

  

Figur 4.1. Nyttan för en individ vid köp av mjölk 

Källa: Varian (1999). 

  

För att förklara nyttomaximering på ett enkelt sätt kan man ta ett exempel om 

mjölkkonsumtion. Antag en individ som anser att 3 liter är en nyttomaximerande 

konsumtion av mjölk. Om denna individ köper 1 liter mjölk kommer det att finnas en 

stigande nyttokurva, individen får alltså högre nytta vid köp av ytterligare 1 liter mjölk. 

Denna nytta kommer att fortsätta stiga med avtagande lutning fram tills 3 liter mjölk. 

Efter denna tröskel finns det ingen anledning att köpa ytterligare mjölk då nyttan börjar 

att falla och mjölken kan till exempel börja bli dålig av utgående datum. Denna kurva 

och gräns för nyttomaximering ser olika ut från person till person. 

  

Givet antagandet om att en individ nyttomaximerar så kan en nyttofunktion utformas för 

den enskilda studenten på LTU. För den student som handlar ekologisk- eller 

konventionell mjölk så ser en nyttofunktion, U, ut som nedan: 

  

𝑈 = 𝑓(𝐶𝑒𝑘𝑜, 𝐶𝑘𝑜𝑛𝑣, 𝐺)    (1.1) 
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Här representerar, U, den nytta som en student på LTU upplever. Denna nytta är 

beroende av konsumtionen av ekologisk mjölk (Ceko), konsumtionen av konventionell 

mjölk (Ckonv) och hur det påverkar studentens omgivande miljö, G. I denna modell görs 

antagandet om att ekologisk och konventionell mjölk är substitut till varandra. G 

representerar alltså i nyttofunktionen den allmänna kollektiva nytta som studenter tar 

del av. Denna allmänna kollektiva nytta är något som studenten inte kan påverka via 

sina egna val i den utsträckning som gör att skillnad går att utmärka. Detta gör att, G, 

enbart äger rum i nyttofunktionen och inte i kommande efterfrågefunktion. För att gå 

vidare till efterfrågefunktionen för den ekologiska mjölken görs antagandet att en 

student maximerar sin nytta givet den inkomst, budgetrestriktion, han eller hon besitter. 

En enkel efterfrågefunktion för den ekologiska mjölken blir då: 

  

𝑄𝑒𝑘𝑜 = 𝑓(𝑃𝑒𝑘𝑜 , 𝑃𝑘𝑜𝑛𝑣, 𝐼)    (1.2) 

  

I denna ekvation är Qeko den beroende variabeln och den kvantitet som konsumeras av 

ekologisk mjölk. De förklarande variablerna är Peko som står för priset på ekologisk 

mjölk, Pkonv som är priset på konventionell mjölk och I som är inkomsten. Då 

efterfrågefunktionen är negativt lutande så förväntas 𝑃𝑒𝑘𝑜 ha en negativ beteckning 

eftersom en höjning av priset på ekologisk mjölk skulle innebära en minskning av köpt 

kvantitet. 𝑃𝑘𝑜𝑛𝑣 kommer att ha en positiv beteckning eftersom om priset på 

konventionell mjölk stiger så kommer ekologisk mjölk föredras och köpt kvantitet 

kommer att stiga. I kommer även denna ha en positiv beteckning eftersom den 

signalerar inkomsten hos studenten och om denna stiger kommer det finnas högre 

möjlighet för konsumtion, vilket ökar kvantiteten av konsumerad ekologisk mjölk. 

 

4.1.2. Pris på mjölk och dess substitut 

Efterfrågan på produkter påverkas enligt Walter Nicholson (2005) bland annat av varans 

pris och pris på substitut till den enskilda varan. Det är här som preferenser och 

nyttomaximering kommer in i bilden. För en individ som nyttomaximerar genom att 

agera på sådant sätt att dennes privata ekonomi påverkas minst kommer att välja mjölk 

som är billigast och i stor utsträckning bortse från dess egenskaper. 
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En individ som nyttomaximerar genom att dennes preferenser är riktade mot miljö och 

djurs välmående kan väga det högre priset mot de egenskaper riktade som har att göra 

med främjandet av miljö och/eller djurhälsa. Vid en prishöjning av ekologisk mjölk 

eller dess substitut kommer konventionell producerad mjölk att efterfrågas i högre 

utsträckning och vice versa.  

 

Det finns ingenting som rättfärdigar ett köp av ekologisk mjölk när man betraktat det 

från ett rent ekonomiskt perspektiv. Eftersom den ekologiska mjölken kostar någon 

krona mer än den konventionella mjölken så finns det inget ekonomiskt incitament för 

en individ att köpa den dyrare varianten. Variabeln G, som i detta fall är påverkan på 

omgivande miljö, är marginellt väldigt liten, om inte helt osynlig för den enskilda 

individen. Det vill säga inte heller denna kan enskilt förklara konsumtionsbeteendet hos 

de individer som väljer det dyrare alternativet. Men eftersom det finns individer som 

konsumerar den ekologiska mjölken måste det finnas några andra faktorer som påverkar 

valet mellan dessa två varor. Så vad är det då som gör att vissa individer faktiskt väljer 

det dyrare alternativet, det vill säga den ekologiska mjölken? 

 

4.2. Interna och externa påverkande faktorer för individers konsumtion 

4.2.1. Rationalitet och begränsningar 

Miljövänligt agerande kräver oftast olika former av uppoffringar för den enskilde 

individen. Dessa uppoffringar kräver förändring i individens standardbeteende, det vill 

säga det beteende som sker per automatik. Vid konsumtion av mjölk så upprepas 

regelbundet ett beteende, vilket skapar vanor. När väl en vana har skapats vid 

konsumtion så är risken hög för att individen inte kommer att reflektera över vilken 

sorts mjölk han eller hon köper utan det sker på rutin. Naturvårdsverket (2008) menar 

att denna rutin blir ett hinder för att en förändring i beteendet ska kunna ske eftersom 

vanan styr över beteendet istället för en inre motivation. Genom att sätta i vana att välja 

den ekologiska mjölken skulle det därför underlätta för varje enskild individ att agera 

miljövänligt. 

 

Vid konsumenters köp av mjölk, ägg och liknande produkter så ställs konsumenterna 

inför en rad olika val och beslutsfrågor. Den mikroekonomiska teorin för konsumenters 
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beslut har som utgångspunkt att individen har en begränsad budget och tydliga 

preferenser och kan ut efter detta försöka fatta optimala beslut för egen vinning. 

Antagandet att individer är rationella tillkommer också, vilket innebär att han eller hon 

kommer att välja det alternativ som ger den högsta nyttan, det vill säga att 

nyttomaximera (Simon, 1955). 

  

Detta antagande om rationalitet har dock ifrågasatts av forskare genom åren och vissa 

av de antagande som görs för ett rationellt beteende är inte så självklara som de låter. 

Nobelpristagaren Herbert Simon (1916-2001) myntade teorin om begränsad rationalitet 

som kortfattat innebär att individen tar rationella beslut utefter den begränsade förmåga 

han eller hon besitter. Med begränsningar menade Herbert Simon bland annat den brist 

på information om produkters egenskaper som råder och det faktum att individer inte 

kan ta in all tillgänglig information som finns. 

  

Slutsatsen av detta blir att individen i många fall söker sig till något som är ”bra nog” 

istället för att välja det som egentligen skulle innebära individuell nyttomaximering. 

Inom livsmedelshandeln skulle detta innebära att människan köper det de tycker är 

acceptabelt för sin egen vinning, och behöver alltså inte vara det optimala 

konsumentbeteendet (Simon, 1955). 

  

4.2.2. Normer och social påverkan 

Som nämnts ovan så, för att en individ ska agera ansvarsenligt gentemot miljön, krävs 

uppoffringar i olika slag. Det kan röra sig om minskad inkomst i form av pengar, 

mindre bekvämligheter eller tids-uppoffringar av olika slag. Dessa uppoffringar gynnar 

miljön men nyttan som tillfaller den enskilda individen är oftast relativt liten. 

Naturvårdsverket (2008) menar att beslutet en individ tar för att agera miljövänligt är 

resultatet av en så kallad normaktiveringsprocess. Normer är en typ av informella och 

oskrivna regler för hur individer i samhället bör bete sig i olika givna situationer, köp 

ekologiskt och åka kollektivt, för att nämna några. Det finns olika typer av normer och 

det är viktigt att skilja dem åt. 

  

De tre olika sorters normer som valts att fokusera på i denna uppsats är sociala, 

personliga och beskrivande normer. Enligt Hwang m.fl. (2012) så kan normer förklaras 
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som beskrivande eller föreskrivande. Föreskrivande normer kan förklaras som normer 

som förklarar för individen vad som gäller i en särskild situation och de beskrivande 

normerna förklarar hur andra individer väljer att agera i samma eller liknande 

situationer. 

  

Hwang m.fl (2012) hävdar att de processer som får beteendet och attityden hos olika 

individer att förändras i psykologins kretsar kallas för social påverkan. En typ av social 

påverkan vid konsumtion är sociala normer. Sociala normer är begreppet för så kallade 

”allmänt delade” och många gånger underförstådda regler och förväntningar på 

beteendet hos individer i social gemenskap och i samhället över lag. Det finns två 

indelningar av sociala normer, deskriptiva (beskrivande) och preskriptiva (moraliska). 

  

De beskrivande normerna är de normer som förklarar hur enskilda individer agerar för 

att passa in i grupper. Människan har enligt Hwang m.fl.(2012) ett behov av att passa in 

och känna delaktighet och kommer därför iaktta hur andra gör och agera efter detta. 

Sociala normer sanktioneras allt som oftast av andra individer och är i stor mån 

självuppehållande genom observation av andra individer och imitation. 

  

Personliga normer är enligt Hwang m.fl. (2012) sådana normer som sanktioneras av 

individen själv och aktiveras när en individ känner sig ha en skyldighet att till exempel 

agera miljömedvetet. Vid konsumtion av mjölk kan de personliga normerna vara väldigt 

starka, eller tvärtom väldigt svaga, beroende på individens preferenser gällande 

produktion och dess följder. Sociala normer och personliga normer hänger ihop på det 

sätt att sociala normer kan komma att påverka de personliga normerna hos den enskilde 

individen. Genom att se hur andra hushåll och individer konsumerar påverkas ofta den 

enskilda individen. Även förväntningar från omgivningen kan komma att påverka de 

personliga normerna eftersom socialt accepterat beteende allt som oftast eftersträvas för 

den enskilde individen. 

  

Bland en del konsumenter ligger det helt enkelt inte i intresse att värna om miljö och 

djur. Det råder även en viss traditionell svensk skepticism bland konsumenter till 

huruvida valet av ekologisk mjölk påverkar miljön i tillräckligt stor utsträckning för att 

vara en orsak att lägga de extra pengarna på. Resultatet av denna skepticism kan komma 

bli att individen fortsätter att konsumera konventionell mjölk eftersom miljöpåverkan 
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mellan konventionell- och ekologisk mjölk är ganska liten i perspektiv per konsument. 

De tror alltså att deras konsumtion inte har någon betydelse i det långa loppet. 

  

Naturvårdsverket (2008) menar att nyckeln för att upprätthålla en hållbar privat 

konsumtion ligger i en blandning mellan sociala och personliga normer. Påverkan från 

andra är stort bidragande, men om inte individen själv känner ett personligt ansvar, det 

vill säga en moralisk skyldighet att agera för att värna om miljö, så fallerar hela idén om 

att miljöpolitik ska bygga på normer och moral. De menar också att 89 procent av den 

svenska befolkningen anser sig vara klimatmedvetna. Samtidigt visar siffror att 

försäljning av ekologiska livsmedel att det finns en stor skillnad på vad konsumenter 

vill göra och vad de faktiskt gör.  

  

4.3. Utvecklad nyttofunktion och efterfrågemodell 

För många individer är det viktigt med en stark självbild för att inte få dåligt samvete 

och kunna må bra över de val man gör. Nyborg m.fl (2006) har lagt fram teorin om den 

“gröna viljan”. De grundar sin teori om den “gröna viljan” i att självbilden hos 

konsumenter, S, ökar genom att välja det gröna alternativet, i vårt fall den ekologiska 

mjölken, som ökar de positiva effekterna av valet eller individens vilja av de positiva 

externa effekterna. Det antas att S ökar i  den utsträckning som individen medger det 

personliga ansvaret för problemet. Om nu självbilden, S, adderas som en variabel ser 

den nya nyttofunktionen ut så här: 

 

𝑈 = 𝑓(𝐶𝑒𝑘𝑜, 𝐶𝑘𝑜𝑛𝑣, 𝑆|𝐶𝑒𝑘𝑜>0)    (1.3)  

 

I denna ekvation visar S|Ceko>0 att S enbart påverkar nyttan om det är ekologisk mjölk 

som inhandlas. Om valet landar på konventionell mjölk kommer S att vara noll och 

påverkar alltså inte. Detta innebär att studentens nytta ökar när denne köper ekologiskt 

och sjunker när konventionell mjölk köps. Därmed kommer S att vara positiv när 

individen köper ekologisk mjölk. Härleds efterfrågan på den nya nyttofunktionen 

framgår en ny modell med en extra variabel, S som är självbilden. 

  

𝑄𝑒𝑘𝑜 = 𝑓(𝑃𝑒𝑘𝑜 , 𝑃𝑘𝑜𝑛𝑣, 𝐼, 𝑆)    (1.4) 
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En integration av normer i en ekonomisk modell om konsumentbeteende med 

antagandet att individer vill upprätthålla sin självbild som en moralisk person används 

av bland annat Berkowitz (1977). Det finns även dem som menar att om en individ gör 

något som bryter mot den sociala normen så kommer denna individ att straffa sig själv 

med dåligt samvete. Detta är viktigt att ta hänsyn till när man räknar ut den 

ekonometriska modellen som lagts fram, då den självbild man har som individ är viktig 

att hålla. Med antagandet att ekologisk mjölk är det alternativet som ger högre moral vid 

konsumtion kommer en individs självbild att bli starkare efter ett köp av denna produkt, 

jämfört med köp av konventionell mjölk (Lindman m.fl. 2013). 

 

4.4. Ekonometrisk binär logistisk modell 

Den metod som valdes att arbeta med är binär logistiskt modell. Anledningen till detta 

är för att det fungerar väl att jobba med kvalitativa data, den beroende variabeln är 

binär. Det finns heller inga normalfördelningskrav i en logistisk modell vilket innebär 

att man kan arbeta med snedfördelad datamängd. Det som skiljer en logistisk regression 

från en Ordinary Least Square-Regression (OLS) är att den beroende variabeln förklaras 

i odds, det vill säga sannolikheten för ett utfall (Bjerling och Ohlsson, 2010). För 

regressionen och den ekonometriska modellen valdes en enkel sannolikhetsmodell i 

form av binär logistisk modell med diskret karaktär som ser ut som följande: 

 

𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 + 𝛽3…+ 𝛽𝑖𝑋𝑖 + 𝑢𝑖   (1.5) 

 

Yi är värdet på den beroende variabeln som sannolikheten ska observeras på, denna 

består av tre komponenter. 𝛽1 är konstanten, 𝛽2 + 𝛽3…+ 𝛽𝑖𝑋𝑖 är den icke-

slumpmässiga komponenten som består av fixerade kvantiteter kända som parameters 

till ekvationen. Den tredje komponenten i modellen är ui som kallas för felmarginalen. 

 

Den ekonometriska modell som används för att räkna ut sannolikheten att en student på 

Luleå tekniska universitet köper ekologisk mjölk eller inte, grundar sig i de variabler 

som valts att ha med i enkätundersökningen och ser ut som nedan:  
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𝐸𝑘𝑜𝑚𝑗ö𝑙𝑘 = 𝛽1 + 𝛽2𝐾ö𝑛 + 𝛽3Å𝑙𝑑𝑒𝑟 + 𝛽4𝐵𝑎𝑟𝑛 + 𝛽5𝑀𝑖𝑙𝑗ö𝑜𝑟𝑔 + 𝛽6𝐾𝑢𝑛𝑠𝑘𝑎𝑝

+ 𝛽7𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑙𝑖𝑔𝑡𝐴𝑛𝑠𝑣𝑎𝑟 + 𝛽8𝐿𝑖𝑡𝑒𝑛𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 + 𝛽9𝐷𝑗𝑢𝑟𝑜𝑚𝑠𝑜𝑟𝑔

+ 𝛽10𝑀𝑎𝑡𝑘𝑜𝑟𝑔 + 𝛽11𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑗𝑒𝑛𝑠𝐹ö𝑟𝑣 + 𝛽12𝐻ö𝑔𝑡𝑃𝑟𝑖𝑠

+ 𝛽13𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎𝐹ö𝑟𝑣 + 𝛽14𝑆𝑡𝑜𝑟𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝐻𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙 

(1.6) 

 

Den beroende variabeln i modellen är en binär sammansättning av den svarsinformation 

som samlats in vid val av produkt i fråga 6: “När du köper mjölk, vilken av följande 

väljer du oftast?” De som svarat att de väljer att konsumera ekologisk mjölk har kodats 

om till en grupp och motsvarar 1 och resterande alternativ som valt laktosfri, 

konventionell, annan eller köper inte mjölk har kodats om och motsvarar gruppen 0. 

 

När denna regression tagits fram gjordes en korrelationsmatris (se bilaga) för att 

försäkra oss om att modellen inte har två eller fler variabler som tenderar att förklara 

samma variation i datamaterialet. Efter att ett antal variabler som var starkt korrelerade 

plockats bort ur regressionerna blev den slutgiltiga modellen: 

 

𝐸𝑘𝑜𝑚𝑗ö𝑙𝑘 = 𝛽1 + 𝛽2𝐾ö𝑛 + 𝛽3Å𝑙𝑑𝑒𝑟 + 𝛽4𝐵𝑎𝑟𝑛 + 𝛽5𝐾𝑢𝑛𝑠𝑘𝑎𝑝

+ 𝛽6𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑙𝑖𝑔𝑡𝐴𝑛𝑠𝑣𝑎𝑟 + 𝛽7𝐿𝑖𝑡𝑒𝑛𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 + 𝛽9𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑗𝑒𝑛𝑠𝐹ö𝑟𝑣 

(1.7) 

 

Den slutgiltiga modellen består av de oberoende variablerna kön, ålder, studenten har 

barn boende hos sig, studenten har god kunskap om skillnaden på ekologisk och 

konventionell mjölk, studenten känner ett personligt ansvar för att bidra till ekologiskt 

hållbart jordbruk, studenten anser att ekologisk mjölk endast har marginell betydelse för 

reducering av negativa miljöeffekter och studenten upplever att personer i dennes närhet 

förväntar sig att KRAV-märkt mjölk konsumeras. En alternativ modell togs också fram 

för att försäkra om att de variabler som visade sig statistiskt signifikanta för modellen 

inte skulle komma att förändras när vissa variabler togs bort eller lades till. 

 

För att räkna ut sannolikheten att en student som väljer att köpa konventionellt 

producerad mjölk skulle, vid en prissänkning av ekologisk mjölk, gå över från 

konventionellt producerad mjölk till ekologiskt producerad mjölk har samma 

ekonometriska ansats använts. I denna ekvation kommer en ny variabel introduceras och 
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denna ska urskilja svaren mellan enkäter med information och utan information. Denna 

variabel heter ”Info” och är en dummy-variabel, där 1 motsvarar enkäter med 

information och 0 motsvarar enkäter utan information. Den beroende variabeln i detta 

fall är svarsresultaten som erhållits på fråga 9: “Om du tidigare valde konventionell 

mjölk i fråga nr 6. Antag nu att priset på den KRAV-märkta mjölken sjunker med 1 kr/L, 

skulle du fortfarande köpa den konventionella?” Den ekonometriska modellen för detta 

ser ut som nedan: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 = 𝛽1 + 𝛽2𝐾ö𝑛 + 𝛽3Å𝑙𝑑𝑒𝑟 + 𝛽4𝐵𝑎𝑟𝑛 + 𝛽5𝑀𝑖𝑙𝑗ö𝑜𝑟𝑔 + 𝛽6𝐾𝑢𝑛𝑠𝑘𝑎𝑝

+ 𝛽7𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑙𝑖𝑔𝑡𝐴𝑛𝑠𝑣𝑎𝑟 + 𝛽8𝐿𝑖𝑡𝑒𝑛𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 + 𝛽9𝐷𝑗𝑢𝑟𝑜𝑚𝑠𝑜𝑟𝑔

+ 𝛽10𝑀𝑎𝑡𝑘𝑜𝑟𝑔 + 𝛽11𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑗𝑒𝑛𝑠𝐹ö𝑟𝑣 + 𝛽12𝐹ö𝑟𝐻ö𝑔𝑡𝑃

+ 𝛽13𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎𝐹ö𝑟𝑣 + 𝛽14𝑆𝑡𝑜𝑟𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝐻𝑢𝑠 + 𝛿𝐼𝑛𝑓𝑜 

 (1.8) 

 

Här utförs en mer hypotetisk undersökning av förändrat beteende. Studenterna ges ett 

hypotetisk scenario där en prisförändring på den vara som studenten svarat att de 

ursprungligen konsumerar infaller. Studenten får då avgöra om denna väljer att förändra 

sitt konsument-beteende eller inte när priset sjunker eller stiger. 
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Kapitel 5 

ENKÄTPROCESSEN 

  

 

 

 

Nedan följer en redovisning om hur enkätundersökningen utfördes och hur de olika 

processerna sett ut, även motivering till varför vissa av frågorna ser ut som de gör. 

 

5.1. Val av datainsamlingsmetod 

De alternativ det stod mellan vid val om hur studien skulle utföras var pappersenkät, 

elektronisk enkät och kvalitativ undersökning, med intervjuer på ICA Porsön. Den 

kvalitativa undersökningen valdes bort, dels på grund av att risken för framhastade svar 

bedömdes vara stor och dels på grund av tidsbrist. Elektronisk enkät valdes bort på 

grund av att det är något som är väldigt vanligt förekommande på Luleå tekniska 

universitet och kan därför uppfattas som spambrev, alternativt tröttsamt. Därav gjordes 

bedömningen om att vid elektronisk enkät var risken för oseriösa- eller uteblivna svar 

stor. Valet landade då på pappersenkät, med motivering till att det kändes mer 

personligt. Vid en presentation och ett faktiskt ansikte på författarna ansågs chansen för 

seriösa svar större. 

 

Studenter på Luleå tekniska universitet har valts då denna typ av undersökning inte 

tidigare genomförts på studenter i Sverige utan har enbart blivit utförd på konsumenter 

av mjölk i allmänhet. Problem med informationen som är tänkt att användas skulle 

kunna vara att det ej går att tillämpa slutsatsen som tagits fram över hela Sverige 

eftersom avgränsningen som gjorts enbart omfattar Luleå tekniska universitets 

studenter. Det går alltså inte på rak arm att säga om studenter som söker sig till Luleå är 

mer eller mindre miljömedvetna och miljöinriktade än studenter som söker sig till 

exempelvis Göteborg och Stockholm. 
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5.2. Enkätens struktur och frågornas utformning 

Valet blev en kvantitativ metod i form av enkätundersökningar för denna uppsats. 

Frågorna på enkäten har varit av diskret karaktär, det vill säga olika svarsalternativ har 

angetts att välja mellan. De svarande på enkäten får flertalet påståenden uppradade och i 

uppgift att svara på hur de ställer sig till påståendet. Det har använts en femgradig skala 

på alla påståenden för att ge respondenterna mer utrymme vid sina svar. Längst till 

vänster ligger alternativet “håller inte med”, i mitten “neutral” och till höger “håller 

med”. 

 

Enkäten är uppdelad i två delar där den första delen handlar om personens bakgrund och 

några inledande frågor om studentens inställning till den ekologiska mjölken. Den andra 

delen går mer in på hur eller om studenter skulle ändra sina köpvanor om priset ändras 

på deras ursprungliga produkt. Detta för att se om en student skulle gå från ekologisk 

mjölk till konventionell mjölk vid ett högre pris eller tvärtom, välja det ekologiska 

alternativet om priset var densamma.  

 

Urvalen delades in i två grupper där det ena urvalet fick svara på en enkät som 

innehåller specifik information om KRAV-markeringen och dess betydelse. Den andra 

gruppen fick en enkät som utesluter denna informationen för att se om informationen 

om KRAV-markeringen har en betydelse för hur respondenten svarar. 

 

Några utav frågorna och påståendena kommer det att läggas mer vikt på än andra då de 

anses ha större betydelse för studien och resultaten. För att fånga upp och inkludera de 

olika normer som tidigare tagits upp i uppsatsen har de svarande fått ställa sig till olika 

påståenden riktade mot dessa. Dessa sammanfattas i Tabell 5.1. 
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Tabell 5.1: Påståenden i enkäten och förklaring till varför de är med 

Påståenden Anledning 

”Jag har mycket goda kunskaper om 

skillnaden mellan konventionell mjölk och 

KRAV-märkt mjölk” 

Få fram information gällande respondentens kunskaper om 

de skillnader som finns mellan KRAV-märkt och 

konventionell mjölk. 

“Jag känner ett personligt ansvar för att 

bidra till ett ekologiskt hållbart jordbruk” 

Få fram information om respondentens personliga normerna 

gällande miljöansvar. 

”Att köpa KRAV-märkt mjölk har endast 

en marginell betydelse för att bidra till att 

reducera negativa effekter på miljön” 

Få fram hur mycket respondenten tror eller vet om mjölkens 

påverkan på miljön, samt få en inblick i trovärdigheten 

gentemot ekologisk produktion och dess effekter på miljö. 

”Jag värnar för en bättre djuromsorg” Få fram information om  respondentens personliga normer 

gällande djuromsorgen. 

”Merparten av innehållet i min 

matvarukorg består av ekologiskt märkta 

produkter” 

Få fram information om de beskrivande normer som kan 

påverka respondenten genom att se om denna vanligtvis 

köper ekologiska produkter. 

“Personer i min närhet (familj, vänner, 

sambo etc.) förväntar sig att jag köper 

ekologisk mjölk” 

Få fram information hur respondenterna påverkas av de 

sociala normerna som familj och närstående kan skapa. 

”Det pris som den KRAV-märkta mjölken 

har idag jämfört med konventionell mjölk 

är för högt” 

Få fram information om respondenten anser att priserna 

mellan konventionell- och ekologisk mjölk skiljer sig för 

mycket. 

“De politiska beslutsfattarna i Sverige 

förväntar sig att jag ska köpa KRAV-

märkt mjölk” 

Få fram information om hur respondenten påverkas av de 

sociala normerna som kommer från samhället. 

“En stor andel av svenska hushåll köper 

KRAV-märkt mjölk” 

Få fram information om hur respondenten tror att andra 

hushåll konsumerar KRAV-märkt mjölk 

 

5.3. Validitet och reliabilitet 

Vid en enkätundersökning är det viktigt att svaren motsvarar respondentens egna åsikter 

och därmed inte anpassar svaren efter vad som är socialt accepterat. Vid användandet av 

en pappersenkät finns det liten risk att de påverkas av yttre faktorer så som en 

intervjuare. Dock finns det nackdelar med denna typ av undersökning då respondenterna 

kanske inte läser genom frågorna fullständigt innan de svarar vilket kan ge felaktiga 

eller skeva svar. Även det faktum att om de besvarande har frågor så är det kanske inte 

alltid möjligt för dem att ställa dessa direkt till personen/personerna som utfärdat 

enkäten vilket också kan skapa otydlighet (Dahlström, 2005). 
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För att få ett stabilt resultat från en enkätundersökning behövs, förutom validitet, även 

tänka på reliabiliteten. Detta kan öka genom ett stort urval och att undersökningen 

kommer fram till samma resultat om den utfärdas av någon annan. I denna 

undersökning användes svaren från 284 stycken respondenter. Det stora urvalet minskar 

chansen för att få skeva resultat i regressionsanalysen. Då även en testomgång har 

genomförts av enkäten har, förhoppningsvis, alla feltolkningar av frågorna som kan 

göras av respondenterna minimerats. För att undersökningen ska kunna ge samma 

resultat med en annan utfärdare med samma angreppssätt krävs det att undersökningen 

är så objektiv som möjlig. Även olika mätfel kan orsaka att reliabiliteten minskar, det 

vill säga fel i mätinstrumentet (frågorna i enkäten), mätmetoden (missvisande 

frågeställningar) och respondenten (Dahlström, 2005). 
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Kapitel 6 

EMPIRISKA RESULTAT 

 

 

 

 

I detta kapitel framställs och redovisas de empiriska data som samlats in, och resultaten 

från de olika regressionsmodellerna presenteras. Analys och diskussion följer i kapitel 

7. 

6.1. Sammanställning av respondenterna och deras svar 

Det var 296 stycken som blev tillfrågade att genomföra denna enkät och det var 284 

stycken som svarade på alla frågorna. De enkäter som inte kom att användas är 12 

stycken; av dessa hoppade de flesta över delen om deras eventuella byte av produkt vid 

prisökning/prissänkning, vilket ger oss ett urval på 284 stycken. För att ta en närmare 

titt på urvalet sammanställ nedans några tabeller på vilken produkt som var populärast 

(Tabell 6.1), den utbildning som respondenten går (Tabell 6.2) och medelålder och 

andelen som var män och kvinnor (Tabell 6.3). 

Tabell 6.1: Produktval    Tabell 6.2: Utbildning 

Tabell på vilken produkt de har köpt 

KRAV-märkt 22 7,7% 

Konventionell 177 62,3% 

Laktosfri 54 19,0% 

Annan 14 4,9% 

Konsumerar ej mjölk 17 6,0% 

Total 284 100% 

Tabell 6.3: Medelålder och uppdelning av respondenterna 

Kategori Antal 

Män 157 

Kvinnor 127 

Medelålder 23,3 

Medlem i miljöorganisation 9 

Barn som bor hemma 21 

Tabell på respondenternas utbildning 

Ekonomi 163 57,4% 

Ingenjör 71 25,0% 

Samhälle 29 10,2% 

Lärare 1 0,4% 

Annan 20 7,0% 

Total 284 100% 
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6.2. Sammanställning av modellresultaten 

För att räkna ut modell 1 användes ekvation 1.6. För att räkna ut modell 3, som är den 

slutgiltiga, användes ekvation 1.7. Modell 2 är den alternativa modell som togs fram 

genom att byta ut variabler med varandra. Det som skiljer modell 2 och 3 åt är att i 

modell 2 användes inte variabeln ”Barn” utan i stället användes variabeln ”Politiska 

förväntningar”. 

Tabell 6.4: Resultat jämförande av modeller 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Variabler Marginell 

effekt 

Z-

värde 

|z|>Z* 

Marginell 

effekt 

Z-

värde 

|z|>Z* 

Marginell 

effekt 

Z-

värde 

|z|>Z* 

Kön -0,02420 -0,77 

0,4410 

-0,01902 -0,64 

0,5244 

-0,02322 -0,76 

0,4482 

Ålder -0,00010 -0,02 

0,9830 

0,00010 0,03 

0,9800 

0,00107 0,25 

0,8022 

Barn -0,01615 -0,27 

0,7854 

- - -0,02498 -0,46 

0,6467 

Miljöorganisation 0,03044 0,39 

0,6980 

- - - - 

Kunskap 0,01689 1,23 

0,2184 

0,1754 1,32 

0,1878 

0,01696 1,22 

0,2225 

Personligt ansvar 0,06886*** 3,21 

0,0013 

0,06430*** 3,21 

0,0013 

0,06151*** 3,10 

0,0019 

Liten effekt -0,00568 -0,40 

0,6908 

-0,00484 -0,34 

0,7302 

-0,00393 -0,28 

0,7813 

Djuromsorg -0,01276 -0,68 

0,4992 

- - - - 

Familjens 

förväntningar 

0,03420*** 2,95 

0,0032 

0,03474*** 3,01 

0,0026 

0,03192*** 2,79 

0,0054 

Politiska 

förväntningar 

-0,01841 -1,18 

0,2361 

-0,02073 -1,45 

0,1469 

- - 

Stor andel 

hushåll 

-0,01032 -0,60 

0,5507 

- - - - 

Signifikansnivå *** - 1 % signifikansnivå 

** - 5 % signifikansnivå 

* - 10 % signifikansnivå 

 

Tre test utfördes för att försäkra om att de två variabler som visades sig vara statistiskt 

signifikanta för modellen inte kom att förändras när vissa variabler lades till eller togs 

bort. Modell 3 är den slutgiltiga modellen som resultaten främst kommer att tolkas 

utifrån.  



40 

 

Från modell 3 gällande studenternas val av produkt går det att utläsa att två av de sju 

variabler som användes i modellen visar sig vara statistiskt signifikanta. Resterande 

variabler visade sig inte vara statistiskt signifikanta i modellen. 

  

Koefficienten Personligt ansvar har ett positivt tecken, och koefficienten är statistiskt 

signifikant på en nivå om 1%. Det kan ses som att sannolikheten att en individ väljer att 

köpa ekologisk mjölk blir högre med ökat personligt ansvar för ett hållbart ekologisk 

jordbruk. 

 

Koefficienten Familjens förväntningar har ett positivt tecken. Detta visar på ett positivt 

samband och koefficienten är statistiskt signifikant till en nivå om 1%. Det kan tolkas 

som att sannolikheten för att en individ väljer att köpa ekologisk mjölk stiger, om 

personer i dess närhet förväntar sig att han/hon köper KRAV-märkt mjölk. Resterande 

koefficienter är inte  signifikanta, vilket gör att det inte kan dras några slutsatser 

gällande dessa. Vi kan med andra ord inte förkasta nollhypotesten att dessa variabler 

inte påverkar studenternas val av mjölkprodukt.  

 

De R-square McFadden värden som presenteras i Tabell 6.4 fungerar ungefär på ett 

likvärdigt sätt som R-square i en vanlig OLS modell, det vill säga ju närmare 1 detta 

värde visar, ju högre trovärdiga slutsatser kan dras från en modell. R-square McFadden 

visar här ett värde på 0,259 vilket får tolkas som att modellen visar ett ganska stabilt 

styrkeförhållande när det gäller tillförlitlighet. Vad som är viktigt att addera i detta 

resonemang är att R-square McFadden bör tas med en nypa salt. Generellt sett så 

indikerar ett högre värde att de oberoende variablerna är bättre på att predicera den 

beroende variabeln, men kan inte riktigt tolkas som andelen förklarad varians (Sundell, 

2011). 

 

I de resultat som redovisas i Tabell 6.5 användes ekvation 1.8 för att se hur den 

beroende variabeln, ”Byte av produkt”, påverkades av de förklarande variablerna. Här 

undersöks med andra ord den hypotetiska frågan kring förändrat inköpsbeteende i fallet 

då prisskillnaden mellan ekologiska kontra konventionell mjölk minskar. Modellen 

nedan inkluderar alla variabler som varit med i enkätundersökningen inklusive en extra, 

som är dummy-variabeln ”info”. Denna modell grundar sig på valet de svarande stod 

inför då de skulle gå från ekologisk mjölk till konventionell mjölk eller tvärtom. Det 
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som estimeras i denna modell är hur mycket de enskilda variablerna påverkar 

sannolikheten att en student byter produkt vid en relativprisförändring. 

Tabell 6.5: Resultat byte av produktval 

Variabler Marginell effekt Z-värde 

|z|>Z* 

Kön -0,05362 -0,78 

0,4376 

Ålder 0,01145 1,23 

0,2196 

Barn -0,03556 -0,28 

0,7761 

Miljöorganisation 0,09827 0,45 

0,6498 

Kunskap -0,03973 -1,36 

0,1744 

Personligt ansvar -0,06876* -1,92 

0,0554 

Liten effekt 0,08429** 2,33 

0,0196 

Djuromsorg 0,01493 0,41 

0,6793 

Matkorg -0,4396 -1,39 

0,01637 

Familjens förväntningar 0,04206 1,25 

0,2116 

För högt pris -0,01947 -0,60 

0,5493 

Politiska förväntningar 0,05793* -1,71 

0,0879 

Stor andel hushåll 0,06617 1,59 

0,1120 

Information -0,09265 -1,44 

0,1511 

Log likelihood -145,77813 

Signifikansnivå *** - 1 % signifikansnivå 

** - 5 % signifikansnivå 

* - 10 % signifikansnivå 

 

Tabell 6.5 visar slutgiltig modell för byte av produkt vid prissänkning av ekologisk 

mjölk. 

 

Från Tabell 6.5 kan det utläsas att tre av de fjorton variabler som användes i modellen 

visar sig vara statistiskt signifikanta på minst 10% nivån. Resterande variabler visade 

sig inte vara statistiskt signifikanta. 
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Koefficienten Personligt ansvar har ett negativt tecknen. Detta medför ett negativt 

samband vid byte av mjölkprodukt på 10% signifikansnivå, och  innebär att för en 

individ som ursprungligen väljer konventionell mjölk  kommer sannolikheten att denne 

går över till ekologisk att minska med ju större personligt ansvar denna känner för att 

bidra till ett ekologiskt hållbart jordbruk Detta resultat är inte förväntat men kan kanske 

delvis förklaras av att för många studenter står valet i första hand inte mellan ekologisk 

och konventionell mjölk utan mellan till exempel närodlat och annan mjölk eller mellan 

laktosfri mjölk och annan mjölk. 

 

Koefficienten Politiska förväntningar har ett positivt tecken. Detta visar på ett positivt 

samband mellan denna typ av norm och byte av mjölkprodukt på 10% signifikansnivå. 

Detta innebär att en individ som ursprungligen väljer konventionell mjölk påverkas 

positivt; sannolikheten ökar för att gå över till ekologisk mjölk om priset sjunker i 

kombination med att beslutsfattarna i Sverige förväntar sig att individer ska välja 

ekologisk mjölk. 

 

Koefficienten Liten effekt har ett positivt tecken. Detta indikerar ett positivt samband 

vid byte av mjölkprodukt på 5% signifikansnivå, och innebär att för en student som 

ursprungligen väljer konventionell mjölk ökar sannolikheten att denna går över till 

ekologisk mjölk om studenten har en tro om att ekologisk mjölk endast har en marginell 

betydelse för att reducera de negativa effekterna på miljön.  

 

Noterbart efter dessa två test är att Personligt ansvar inte gav resultatet som förväntades 

i det andra testet (6.5). Tron om att den variabeln skulle ha stor positiv betydelse för 

individens val mellan ekologisk- eller konventionell mjölk visade sig vara negativ i det 

andra testet (6.5). 
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6.3. Respondenternas kommentarer och de tre sista frågorna i enkäten 

I tabellerna och figuren nedan redovisas de kommentarer och resultat som var värda att 

lyfta fram från enkätundersökningen. Tabell 6.6 visar respondenters kommentarer som 

ansåg att närproducerat var en viktigare faktor än ekologiskt producerad.  

 

Tabell 6.6: Kommentarer från respondenter om närproducerat 

För mig är närproducerat viktigare, väljer hellre konventionell Norrmejeriet än Arla som är KRAV-märkt 

Väljer i första hand närproducerat 

Tror det kan vara intressant att undersöka om Norrmejeriet säljer mer än övriga märken i Norrbotten 

Viktigare att den är närproducerad än krav. Villig att betala mer för det. Tror inte det gör allt för stor 

skillnad för djuren om det är kravmärkt eller ej. 

Tycker det är viktigare att man handlar närproducerat sen är det självklart ett plus om det dessutom är 

ekologiskt/kravmärkt 

Jag tycker det är viktigare att köpa närproducerad mjölk än kravmärkt. Exempelvis köper jag alltid 

norrmejeriet även om Arlas är billigare 

Jag tänker mer på närproducerat än på KRAV-märkt :) 

Enda anledningen till att jag inte betalar extra för kravmärkt mjölk är för att jag köper från Norrmejeriet där 

många bönder väljer bort att betala för kravmärkningen eftersom de tycker att de håller den kvalitén ändå 

utan att de ska behöva betala för märkningen. 

Bättre att välja närproducerad mjölk om det inte finns kravmärkt närproducerad mjölk ur miljösynpunkt men 

det bästa är kravmärkt närproducerad mjölk! Länge leva Norrmejeriet!! :) 

 

För att redovisa de tre sista påståendena från enkäten framförs Figur 6.1 för att visa vad 

respondenterna har valt och hur många som har svarat på de olika alternativen. Dessa 

påståenden användes inte i regressionerna, men det var samtidigt viktiga att visa hur 

respondenterna ställde sig till de olika ekologiska påståendena. 
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Figur 6.1: Svarsfrekvens på ställningstagande 

 

Figur 6.1 visar svarsfrekvensen på de tre påståenden studenterna blev tillfrågade att 

ställa sig till i slutet av enkäten. De blå staplarna visar svarsfrekvensen till påståendet 

”det är viktigare att lägga pengarna på andra ekologiska varor”, här ser man att 

merparten ställer sig neutralt till påståenden och att fördelningen på de som håller med 

och de som inte håller med är jämnt fördelat. De orangea staplarna visar 

svarsfrekvensen till påståendet ”KRAV-märkt mjölk är enbart dyrare för att 

producenterna kan sätta det pris de vill”, här är det väldigt liten andel som håller med 

och en stor andel som ställer sig neutralt eller håller inte med. De gråa staplarna visar 

svarsfrekvensen på ”KRAV-märkt mjölk är inte dyrare att producera än konventionell 

mjölk”, även här är andelen som håller med väldigt liten och andelen neutrala svar och 

håller inte med är stor. 
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Tabell 6.7 lyfter fram andra kommentarer som var viktiga att ta med då de till exempel 

hjälper till att förklara varför respondenten inte köpte ekologiskt eller att de inte visste 

om att prisskillnaden var så liten. De kommentarer som handlade om informationsbrist 

och att studenten väljer den mjölkprodukt som är bäst tillgänglig och exponerad i butik. 

Dessa kan hjälpa till att förklara varför det var så få variabler som visade ett statistiskt 

samband. Kommentarer om bekvämligheter gällande förpackningen visar att det finns 

studenter som inte känner personligt ansvar för de negativa påverkningarna som 

konventionella produktioner har på miljön och även detta hjälper till att förklara varför 

Tabell 6.5 ser ut som den gör.  

 

Tabell 6.7: Övriga kommentarer värda att lyfta fram 

“Har aldrig tänkt på att skillnaden mellan krav/icke kravmärkt mjölk varit så liten. Kan efter denna enkät 

tänka mig att byta till ekologisk” 

“Vilken mjölk jag köper handlar mest om vilken som är bäst exponerad i butiken” 

“Önskar kravmärkt 1,5 liters förpackningar då jag mest köper den annars brukar jag köpa krav så mycket 

som möjligt av alla varor. Det känns mycket bättre på alla sätt” 

“Det finns ej med skruvkork” 

“Köper Valios pga enda goda laktosfria och finns ingen KRAV-märkt sådan där jag handlar.” 

“Tar nog den som är lättast tillgänglig och bäst placerad i butik” 

“För mig är smaken viktigast och en krona hit och dit har ingen påverkan för mitt val mellan konventionell 

och ekologisk mjölk. Även en vana att köpa konventionell mjölk” 
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Kapitel 7 

DISKUSSION & ANALYS 

 

 

 

 

I detta kapitel kommer diskussioner och analyser av resultaten som framfördes i det 

tidigare kapitlet för att sammanfatta undersökningen och dess betydelse. 

 

I denna uppsats visade det sig att de största anledningarna, till att studenter köpte 

ekologisk mjölk, var att de ansåg att det personliga ansvaret och familjens förväntningar 

var viktigare än det faktiska priset. Det vill säga, de personliga och sociala normerna 

utgjorde de mest påverkande variablerna för detta konsumtionsval, och detta 

bekräftades också då respondenterna ställdes inför en hypotetisk fråga om framtida val i 

fallet med lägre prisskillnader mellan konventionell och ekologisk mjölk. Nedan görs en 

jämförelse mellan våra resultat och två liknande undersökningar för att belysa viktiga 

skillnader och likheter mellan studierna. 

 

I undersökningen av Kårebäck (2006) visade resultatet att nästan hälften av alla 

respondenter kunde tänka sig att lägga mer pengar på ekologisk mjölk ”så länge den 

totala summan inte blir för stor.” Resultatet pekade även på att individer som prioriterar 

ekologisk mjölk vill minimera de negativa effekterna på omgivningen då det maximerar 

deras egen nytta. Denna undersökning, jämfört med Kårebäcks, lägger inte vikt på 

prisskillnaderna men det går att se i denna studie att studenter som har valt ekologisk 

mjölk har en tendens att fortsätta köpa ekologisk även om priset stiger. Detta kan 

förklaras med det personliga ansvaret som studenten känner för att reducera de negativa 

effekterna på omgivningen. Denna studie visar också att det finns en ökad sannolikhet 

till ett byte av produkt om studenten anser att ekologisk mjölk endast har en marginell 

skillnad på de negativa effekterna på miljön. 

 

I studien av Engverth och Ghadban (2012) undersöktes konsumenter av mjölk i 

allmänhet och där framkom det att vana, låg trovärdighet och pris var de dominerande 

faktorerna till att konventionellt producerad mjölk valdes. Författarna kom även fram 

till att det är 60 % som svarat att det var vana som styrde deras konsumtion av mjölk. 
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Vid jämförelse med Engverth och Ghadbans undersökning går det att se en tendens i 

kommentarerna från denna studie att vana är en av faktorerna som är gemensam och att 

priset inte alls styrde studenters preferenser lika mycket som det styrde alla typer av 

konsumenter. Dock testades inte vana i denna studie på samma sätt och det som kunde 

utläsas av kommentarerna var att många besvarande tog den första bästa produkten 

vilket oftast var konventionell mjölk.  

 

I både Engverth och Ghadbans och denna studie så är låg trovärdighet om ekologisk 

mjölk en betydande faktor. I tabell 6.5 går det att se att om en student har en tro om att 

ekologisk mjölk endast har en marginell betydelse för att reducera de negativa 

effekterna på miljö, så ökar sannolikheten för ett byte av produktval vilket gör det till en 

betydande variabel i denna studie. Däremot är denna variabel inte signifikant i tabell 

6.4, modell 3, vilket innebär att det inte går med säkerhet att säga om den påverkar eller 

inte påverkar valet av produkt.  Det går även att se i graf 6.1 att många ställer sig 

neutralt i påståendena om ekologisk mjölk och dess produktion.  

 

Resultaten som togs fram i denna studie visar att personligt ansvar, trovärdighet och 

sociala påtryckningar är förklarande faktorer när det gäller en students konsumtion av 

mjölk i Luleå. Vid jämförelse med tidigare studier som nämnts ovan så går det att utläsa 

att priset har varit en vital faktor i de andra studierna. Eftersom denna studie inte har 

fokuserat på en priskänslighet så finns det inga direkta jämförelser som kan göras av 

detta. Det som är intressant är att många av de kommentarer som kom från 

respondenterna i denna studie pekade på att det råder en viss okunskap gällande 

prisskillnaden på ekologisk och konventionell mjölk. Att den är så liten som den är 

(cirka 1-2 kronor per liter) verkar relativt okänt bland studenter och kanske kräver detta 

djupare forskning om huruvida det är priset som är den mest påverkande faktorn för att 

förklara konsumtionsbeteendet. 

 

Det som går att utläsa av jämförelserna och som även går att finna i denna studies 

resultat är att personligt ansvar är en påverkande faktor för de som gör valet att 

konsumera ekologisk mjölk. Förklaring till att denna faktor visar sig vara påverkande 

bör ligga i det simpla resonemanget om nyttomaximering. En individ som känner ett 

personligt ansvar för att värna om miljön kommer högst troligen att uppleva en högre 

nytta genom att köpa ekologisk mjölk även om priset för detta är lite högre. Det som 
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också visat sig vara en påverkande faktor för denna- och tidigare studier är 

trovärdigheten gällande ekologisk produktion. Denna faktor har visat sig vara både 

positivt och negativt påverkande. 

 

Anledningen till att detta är en påverkande faktor i negativ riktning kan förklaras genom 

att sätta sig in i konsumentens tänkande. Om en individ står inför valet att köpa 

ekologisk- eller konventionell mjölk så blir utfallet nästan garanterat det konventionella 

valet om det visar sig att individen saknar en tro om att det ekologiska valet skulle vara 

det mer miljö- eller djurvänligt. Det finns alltså inget incitament för en individ att betala 

ett högre pris för en vara om denna inte tror att det gör skillnad. Lika mycket finns det 

ett incitament om individen har en tro om att det faktiskt gör skillnad, därav det positiva 

sambandet. 

 

Bland de faktorer som besitter låg förklaringsgrad i denna modellen går det att hitta 

bland annat kön, barn boende hemma, grundläggande kunskap gällande ekologisk 

produktion och liten effekt på de negativa miljöeffekterna. Att kön inte hade någon 

större påverkande effekt kan nog förklaras i den låga medelålder på deltagarna i 

undersökningen. En högre medelålder kan mycket väl ha fått ett annorlunda utfall i 

resultatet. Noterbart är dock att i marknadsundersökningen som Krav utförde så visade 

det sig att kvinnor i åldern 20-30 år var de vanligaste konsumenterna av ekologisk 

mjölk, så var inte fallet i denna undersökning.  

 

Tidigare forskning och liknande studier har i vissa fall visat att individer som har barn 

boende hemma hos sig väljer den ekologiska mjölken eftersom det är nyttigare för deras 

barn. Så visade sig inte fallet i denna studie vara. Anledningen till detta skulle kunna 

vara att med den begränsade budget som en student besitter så ligger inte prioriteringen 

på ekologisk mjölk, utan snarare på något annat. Även det faktum att det var väldigt få 

deltagare som hade barn boende hemma hos sig, kan ha medfört ett mindre troligt 

resultat för denna variabel. 

 

En bra kunskap gällande ekologisk produktion och dess påverkan på miljö och djurhälsa 

har i tidigare studier och liknande undersökningar visat sig ha ett samband till en positiv 

attityd gentemot ekologiska varor. I denna undersökning visade det sig att av de 284 

deltagarna så var det 25 procent som svarat att de ligger över genomsnittlig kunskap 
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gällande ekologisk produktion, varav 6 procent av dessa ansåg sig ha mycket höga 

kunskaper. 36 procent svarade att de ansåg sig ha genomsnittlig kunskap. 39 procent 

svarade att de ligger någonstans mellan väldigt liten kunskap och genomsnittlig 

kunskap, varav 19 procent av dessa svarade att de anser sig ha väldigt liten kunskap. 

Orsaken till att denna faktor inte visade någon högre förklaringsgrad skulle alltså kunna 

förknippas med att det saknas en majoritet i hög kunskap. Utan en hög kunskap om den 

ekologiska produktionens effekter så bortkommer den positiva attityden som krävs för 

att en beteendeförändring ska ske. 

 

De enkäter som delades ut fördelades jämt mellan de som hade tillhörande information 

gällande ekologiska mjölkens fördelar och de som inte hade. Detta för att se om det 

skulle ha någon inverkan på de svarande gällande byte av produkt vid eventuella 

prissänkningar av ekologisk mjölk.  

 

Resultatet som togs fram var att bland de enkäter som delades ut med tillhörande 

information så svarade 35% av dem som inte valt ekologisk mjölk att de kunde tänka 

sig att gå över till ekologisk mjölk vid en prissänkning på denna. Resterande 65% 

svarade att de inte skulle byta från konventionellt- till ekologiskt producerad mjölk även 

om priset sänktes. Bland de enkäter som delades ut utan tillhörande information svarade 

cirka 43 procent att de, vid en prissänkning av ekologisk mjölk skulle byta till ekologisk 

mjölk. Resterande 57 procent svarade att de inte skulle byta till ekologisk mjölk även 

om priset sänktes.  

 

Tanken bakom valet att göra två typer av enkäter var att se om informationen påverkade 

de svarande när det kom till byte av produkt. I detta fallet var det fler som svarade att de 

skulle byta produkt när de inte hade fått någon information med i enkäten vilket tyder 

på att informationen inte påverkade de svarande märkvärt. Därför går det inte att dra 

någon slutsats om att information om ekologisk produktion skulle förändra valet för en 

student. 

 

I slutet av enkäten gavs de svarande möjligheten att skriva ner egna tankar angående 

undersökningen och deras egen konsumtion. Här registrerades mycket blandade 

tankegångar och idéer hos studenterna. Bland flertalet av respondenterna fanns en 
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värdering som verkade vara gemensam, nämligen att de anser att närproducerad mjölk 

väger tyngre än vad ekologisk/KRAV-märkt mjölk gör.  

 

Antagandet och slutsatsen som kan dras av dessa kommentarer är att flertalet studenter 

på Luleå tekniska universitet har en viss ”norrländsk patriotism” i sig eftersom de anser 

att lokala bönder och närproduktion är att föredra framför de större 

mejeriproducenterna. Det skulle också kunna diskuteras om det är så att den svenska 

skepticismen som nämnts tidigare i uppsatsen lever kvar till viss mån och att studenter 

inte riktigt litar på vad som sägs angående ekologisk mjölk och dess fördelar. 

 

Bland de övriga kommentarerna nämndes det av ett par stycken att de inte var medvetna 

om att prisskillnaden mellan konventionell och ekologisk var så liten som den faktiskt 

är. Tillgänglighet i affären och särskilda preferenser var andra anledningar till att 

ekologisk/KRAV-märkt mjölk inte var deras första alternativ. Slutsatsen som kan dras 

av dessa kommentarer är att, inte bara okunskap gällande skillnader i produktion, utan 

även gällande pris kan vara påverkande vid konsumtion. De individer som svarat att de 

handlar på ren rutin och bara tar den första bästa tillgängliga mjölken, oavsett pris och 

egenskaper är formidabla exempel på det vanebeteende som nämnts tidigare i 

uppsatsen. 

 

Av dem som har svarat att de köper någon form av ekologisk mjölk är det 32 stycken 

som kan tänka sig att fortsätta köpa den ekologisk mjölken vid en prishöjning. Det var 

enbart 3 stycken som inte kunde tänka sig att fortsätta köpa den ekologisk mjölken om 

priset steg. Detta kan tolkas som att merparten av de som tagit beslutet att handla 

ekologiskt anser att det är värt de extra kronorna för att agera miljövänligt alternativt 

värna om djuromsorgen. 
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Kapitel 8 

SLUTSATS 

 

 

 

 

Syftet med denna uppsats var att försöka få en bredare insyn i hur sociala, beskrivande 

och personliga normer har en påverkan i konsumentbeteendet hos studenter på Luleå 

tekniska universitet vid köp av olika sorters mjölk. Flertalet tidigare studier har lagt stort 

fokus på främst priskänslighet och vanebeteende. Väldigt få har pekat på de sociala, 

beskrivande och personliga normer som avgörande eller påverkande faktorer. Viktigt att 

notera vid jämförelse med tidigare studier är det faktum att undersökningar har olika 

tillvägagångssätt och att det därför finns en viss komplexitet. Vad som är förvånade, så 

här på efterhand, var den låga procent av deltagarna som svarade att de väljer det 

ekologiska alternativet. Enbart 13 procent uppgav att de väljer det ekologiska 

alternativet, oavsett vilken mjölkprodukt de köper. 

 

Av analysen utförd i denna uppsats går det att utläsa att när en student på Luleå tekniska 

universitet ska göra ett val mellan konventionellt- och ekologiskt producerad mjölk, så 

är det de personliga och sociala normerna som är de faktorer som bäst ökar 

sannolikheten att just detta val landar på ekologisk mjölk.  

 

Gällande sannolikheten att en student byter från konventionell- till ekologiskt 

producerad mjölk vid en hypotetisk prissänkning, så var förväntningarna på förhand att 

flertalet variabler skulle öka sannolikheten för ett byte av produkt. Så blev inte fallet. 

Variabler som djuromsorg och en grundläggande kunskap var förhandsfavoriter till att 

visa en ökad sannolikhet i modellen. Det visade det sig att de mest påverkande 

variablerna var studenternas trovärdighet gentemot miljöpåverkan av ekologisk 

produktion ihop med personliga och sociala normerna. 

 

Huruvida dessa analyser är precisa är svårt att avgöra eftersom det kan vara så att vissa 

oberoende variabler faktiskt är länkade till varandra. Spannet på ålder blev i denna 

undersökning relativt lågt eftersom den riktade sig mot studenter. En stigande ålder kan 

till exempel innebära en större miljömedvetenhet och på så sätt ett större personligt 

ansvar.  
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För att få mer information och en stabilare grund att stå på om hur olika sociala och 

personliga normer påverkar ett köp av mjölk bland studenter rekommenderar vi djupare 

forskning. Eftersom resultaten i denna studie visar på att priskänslighet och 

vanebeteende inte är de enda faktorer som undersökningar bör fokusera på, så borde fler 

studier riktas mot hur sociala och personliga normer påverkar konsumtionsbeteendet 

och hur det kan komma att användas för att få fler att vända blicken mot det ekologiska 

alternativet.   
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BILAGA: ENKÄT 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Kön: 

 Man  Kvinna 

 

2. Ålder:_________år 

 

3. Har du barn som bor hemma hos dig? 

 Ja Nej 

 

4. Vilken huvudsaklig inriktning har du på dina universitetsstudier? (kryssa 

endast i ett alternativ) 

 

Ekonomi 

   Ingenjör 

 Hälsovetenskap 

 Samhällsvetenskap/humaniora  

 Lärare 

 Annan inriktning: _________________________________ 

 

5. Är du för tillfället medlem i någon miljöorganisation (t.ex. Svenska 

Naturskyddsföreningen, Greenpeace, Fältbiologerna etc.)? 

 

 Ja Nej 

Frågor om din nuvarande konsumtion av mjölk 

 

6. När du köper mjölk, vilken av följande produkter väljer du oftast? (kryssa 

endast i ett alternativ) 

 

 Konventionell mjölk (lätt, mellan eller standard) 

 Laktosfri mjölk 

 Ekologisk KRAV-märkt mjölk 

 Annan mjölk: __________________ 

 Jag köper aldrig något av ovanstående 
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7. Ange på en femgradig skala i vilken utsträckning du håller med eller inte håller 

med om följande påståenden. Kryssa i den ruta som bäst stämmer överens med din 

åsikt. 

Påståenden: Håller 

inte alls 

med 

 Neutral  Håller 

helt med 

Jag har mycket goda kunskaper om 

skillnaden mellan konventionell 

mjölk och KRAV-märkt mjölk. 

     

Jag känner ett personligt ansvar för 

att bidra till ett ekologiskt hållbart 

jordbruk. 

     

Att köpa KRAV-märkt mjölk har 

endast en marginell betydelse för att 

bidra till att reducera negativa 

effekter på miljön. 

     

Jag värnar för en bättre djuromsorg.       

Merparten av innehållet i min 

matvarukorg består av ekologiskt 

märkta produkter. 

     

Personer i min närhet (familj, 

vänner, sambo etc.) förväntar sig att 

jag köper KRAV-märkt mjölk. 

     

Det pris som den KRAV-märkta 

mjölken har idag jämfört med 

konventionell mjölk är för högt.  

     

De politiska beslutsfattarna 

(regeringen, kommunledningen etc.) 

i Sverige förväntar sig att jag ska 

köpa KRAV-märkt mjölk. 

     

En stor andel av svenska hushåll 

köper KRAV-märkt mjölk.  
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Frågor om dina framtida val 

 

KRAV-märkt mjölk medför ett antal fördelar för såväl miljö som hälsa: 

● För att en mjölkprodukt ska få bära KRAV-märket ställs krav på bondgårdarna 

gällande djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.  

● KRAV-märkt mjölkproduktion sker utan inslag av kemiska bekämpningsmedel 

och konstgödsel, och dessutom är användning av genmodifierat foder ej tillåtet.  

● Mjölken från KRAV-märkt produktion innehåller mer vitamin E som skyddar mot 

skadliga ämnen, en lägre procentandel mättat fett och högre halter av så kallad 

konjugerad linolsyra. Detta anses främja människors hälsa. 

 

Idag är priset på Norrmejeriers KRAV-märkta standardmjölk cirka 12 kronor per liter, 

medan priset på den konventionella standardmjölken är cirka 10,5 kronor per liter.
2
 

 

Vi är nu intresserade av hur en framtida prisförändring på den KRAV-märkta mjölken 

skulle kunna påverka dina val mellan KRAV-märkt respektive konventionell mjölk. 

 

Obs! 

 Du som svarat ovan att du oftast köper KRAV-märkt mjölk ska nu svara på fråga 8 och 

sedan hoppa över fråga 9. 

 Du som svarat ovan att du oftast köper mjölk som inte är KRAV-märkt ska hoppa direkt 

till fråga 9. 

Alla ska svara på fråga 10! 

 

8. Om du tidigare valde KRAV-märkt mjölk i fråga nr. 6. Antag nu att priset på den 

mjölken stiger med 1 krona per liter till cirka 13 kronor per liter, skulle du fortfarande 

köpa den KRAV-märkta mjölken (om priserna för all annan mjölk är oförändrade)? 

Ja  Nej 

 

9. Om du tidigare valde konventionell mjölk i fråga nr. 6. Antag nu att priset på den 

KRAV-märkta mjölken sjunker med 1 krona per liter till cirka 11 kronor per liter, 

skulle du fortfarande köpa den konventionella mjölken (om priserna för all annan 

mjölk är oförändrade)? 

Ja  Nej 

  

                                                 
2
 Information hämtad från ICA’s webbplats (www.ica.se) 

http://www.ica.se/
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10. Ange på en femgradig skala i vilken utsträckning du håller med eller inte håller 

med om följande påståenden. Kryssa i den ruta som bäst stämmer överens med din 

åsikt. 

Påståenden: Håller 

inte alls 

med 

 Neutral  Håller 

helt 

med 

Det är viktigare att lägga pengar på 

andra ekologiska (t.ex. KRAV-

märkta) matvaror än på KRAV-

märkt mjölk. 

     

Priset på KRAV-märkt mjölk är 

högre enbart för att handlarna vet att 

vissa kunder är villiga att betala det 

högre priset. 

     

KRAV-märkt mjölk är inte dyrare 

att producera än vad konventionell 

mjölk är. 

     

 

Om du vill addera några egna tankar kring mjölkkonsumtion och/eller KRAV-märkning 

etc. så kan du göra detta på raderna nedan. 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

Tack för din tid! 
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BILAGA: KORRELATIONSMATRIS 

 

 

 

 

 

 


