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SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Den här uppsatsens syfte var att ta reda på vad det är som får konsumenter att fatta 

beslutet att välja ekologiskt producerad mjölk framför konventionellt producerad mjölk. 

För att besvara syftet användes neoklassisk efterfrågeteori, det antogs också att 

konsumenter nyttomaximerar. En enkätundersökning vid Ica Maxi i Haninge 

genomfördes för att samla in nödvändig data som sedan bearbetades i en ekonometrisk 

modell. Resultatet visar att de individer som är villiga att prioritera ekomjölk till stor del 

drivs av deras omtanke för djur och natur. Individer som regelbundet och medvetet 

köper andra typer av livsmedel som är ekologiskt producerade prioriterar också 

ekomjölk framför konventionellt producerad mjölk. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

The purpose of this thesis was to found out what it is that drives consumers to make the 

decision to choose milk that is ecologically produced over milk that is produced 

conventionally. In order to answer the purpose neoclassic demand theory was applied, it 

was also assumed that consumers maximize their utility. A questionnaire was handed 

out at Ica Maxi in Haninge, Sweden, in order to gather the necessary data. That data was 

processed in an econometric model. The results show that the individuals that are 

willing to pay little bit more in order get eco-milk is driven by their concern for animals 

and nature. Individuals that regularly and consciously buy foods that are produced 

ecologically also prioritize eco-milk over conventionally produced milk. 
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Kapitel 1 

INLEDNING 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

Det blir alltmer vanligt och populärt att välja livsmedel som genom sättet det framställs 

på har en relativt låg inverkan på omgivningarna, gärna som producerats i närområdet 

dessutom. Ullvén (1999) skrev redan då, för sju år sedan, att marknaden ökar snabbt och 

att efterfrågan är större än utbudet för de flesta ekologiska produkter. Då, 1999, var den 

årliga tillverkningen av ekomjölk drygt 40 000 ton, år 2004 hade den ökat till drygt 

65 000 ton (Svensk Mjölk, 2006). MAT 21 är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram 

med inriktning mot uthållig livsmedelsproduktion (MAT 21, 1999) och enligt Ullvén 

(1999) genomfördes det inom MAT 21-programmet en konsumentundersökning i slutet 

av 1990-talet som visade att de svenska konsumenterna främst värdesatte att maten de 

köpte var god, nyttig, prisvärd och hållbar. Att maten skulle vara producerad på ett sätt 

som har låg inverkan på våra omgivningar prioriterades inte lika högt men flertalet 

konsumenter visste redan då vad ett ekologiskt lantbruk innebär (Ibid.). År 2004 var ca 

4,8 % av den invägda mjölken i Sverige ekologisk, vilket innebär en ökning varje år 

sedan introduktionen (Svensk Mjölk, 2005). På grund av det växande intresset för 

ekologiskt producerad mat är det intressant att ta reda på vilka faktorer det är som driver 

detta intresse. Är det kollektiva intressen, såsom omsorg för djur och miljö eller är det 

privata intressen, såsom grad av nyttighet och smak som driver individer till att köpa 

och konsumera ekologiskt producerad mjölk? Konsumenter har en nyckelroll när det 

gäller att nå en hållbar konsumtion och produktion av ekologiska varor (KRAV, 2005) 

på grund av att det är efterfrågan som styr marknaden. Just därför är det viktigt att veta 

vilka faktorer som spelar in vid valet av ekologiska varor så att dessa kan förstärkas och 

de ekologiska varornas marknadsandel höjas. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på vad det är som gör konsumenter villiga att 

betala mer för att kunna konsumera ekologiskt producerad mjölk istället för 

konventionellt producerad mjölk. 
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1.3 Definition av centralt begrepp 

I den här uppsatsen kallas produktion och produkter som inte är certifierat av KRAV 

ekonomisk förening för konventionell produktion och konventionella produkter. 

 

1.4 Metod 

Den teoretiska referensramen utgörs av neoklassisk efterfrågeteori, samt av antagandet 

att konsumenter vill maximera sin nytta. Data från en enkätundersökning med syfte att 

ta reda på konsumenters motiv till betalningsvilja för ekomjölk ligger till grund för 

empirin. Flera av frågorna i enkäten är av sådan karaktär att det av svaren går att utröna 

huruvida det är privata intressen såsom smak och grad av nyttighet eller ifall det är 

kollektiva intressen såsom omsorg för djur och natur som driver konsumenter till att 

vilja betala extra för att kunna konsumera ekologisk mjölk. För att klargöra att 

enkätfrågorna var tydligt formulerade fick en grupp bestående av sju stycken personer i 

varierande ålder och med olika bakgrund testa enkäten innan enkätundersökningen 

genomfördes. Mindre justeringar av formuleringen av några av frågorna gjordes efter 

detta test. Enkätundersökningen genomfördes vid Ica Maxi i Haninge och finns med 

som en bilaga till uppsatsen. Senare i uppsatsen undersöks det ifall undersökningens 

urval är representativt för befolkningen i helhet.  

 

Individens betalningsvilja kan överskattas i en undersökning där en hypotetisk 

betalningsvilja efterfrågas. Skälet till överskattningen kan vara att individen mår bra av 

att känna sig generös. Eftersom betalningsviljan är hypotetisk går den inte att 

kontrollera och därmed behövs inte den angivna betalningsviljan vara sann. I denna 

uppsats är dock risken för felaktiga resultat på grund av överskattad betalningsvilja 

relativt liten. Detta eftersom betalningsviljan inte mäts men däremot undersöks vilka 

skälen är till varför betalningsvilja finns eller inte finns för ekomjölk. Den insamlade 

datan från enkätundersökningen behandlades med hjälp av ekonometrisk binär 

logitmodell för att kunna ge svar på uppsatsens syfte.  

 

1.5 Avgränsningar 

Empirin är uteslutande bestående av datan från de 100 respondenter som deltog i 

enkätundersökning som utfördes vid Ica Maxi i Haninge. Betalningsviljan för 

ekologiskt producerad mjölk skattas inte. 
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1.6 Disposition 

Uppsatsen utgörs av total sju kapitel. Detta kapitel följs av kapitel 2 som förklarar vad 

ekomjölk är. Kapitel 3 tar upp tidigare forskning inom området Nästföljande kapitel 

innefattar den teori som uppsatsen bygger på. Kapitel 5 beskriver enkätundersökningen, 

i kapitel 6 redovisas resultaten från de ekonometriska beräkningarna. I det sista kapitlet 

dras slutsatser.  
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Kapitel 2 

EKOMJÖLK  

 

 

 

 

2.1 Mjölk genom tiderna 

Svenskarna har alltid druckit mycket mjölk och det gör vi fortfarande jämfört med andra 

länder i världen men nu konsumerar vi något mindre mjölk än tidigare (Svensk Mjölk, 

2005). Mjölk är ett nyttigt livsmedel som ger oss många av de näringsämnen vi 

behöver, bland annat kalcium som bidrar till ett starkt skelett vilket är viktigt för alla 

människor (Konsumentverket, 2005). Det är över 50 000 personer runt om i landet som 

är engagerade i mjölkproduktionen, alltifrån foderproduktionen till de fyllda 

mjölkförpackningarna i affären (Svensk Mjölk, 2005). Antal mjölkbönder och totalt 

antal mjölkkor blir för varje år färre. Mängden producerad mjölk minskar dock inte 

nämnvärt eftersom varje ko producerar mer än tidigare. Antal bönder som ägnar sig åt 

ekomjölkproduktion ökar över tiden och också antal ekologiska kor. Mängden 

producerad ekomjölk ökar därmed också (KRAV, 2006).  

 

2.2 Den ekologiska mjölkens historiska bakgrund 

1985 bildades Kontrollföreningen för Alternativ Odling som är ursprunget för KRAV 

ekonomisk förening. Föreningen utvecklas under åren och år 1993 godkände 

Jordbruksverket KRAV som kontrollmyndighet för ekologisk produktion. Andelen 

gårdar som är godkända att producera ekomjölk stiger, år 2001 fanns det 475 stycken 

runt om i landet. Året efter, år 2002 var 187 000 hektar åkermark godkända av KRAV 

att odla ekologiska produkter och foder på. (Konsumentverket, 2005) 

 

2.2.1 Kriterier för ekomjölkproduktion 

För att få kalla en produkt ekologisk i Sverige måste den ha producerats enligt EU:s 

regler för ekologisk produktion. Producenten måste ansöka om att få producera 

ekologiska produkter samt efter godkännandet kontrolleras av KRAV ekonomisk 

förening. Reglerna omfattar alla områden som berörs av den ekologiska produktionen, 

från start till dess att konsumenten har varan i sin hand. Områdena som berörs är; 
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odling, djurhållning, livsmedelsförädling, märkning, import, kontroll och 

marknadsföring av ekologiska produkter. Tabell 2.1 nedan visar de mest väsentliga 

skillnaderna mellan den ekologiska och konventionella kon. (KRAV, 2005) 

 

Tabell 2.1 Skillnader mellan den ekologiska kon och den konventionella kon 
 Ekologisk ko Konventionell ko 

Tid kon och kalven är 

tillsammans efter 

födseln 

Tre-fyra dygn Ingen tid alls, skiljs åt direkt 

Mat kalven äter Riktig mjölk under minst 

12 veckor 

Mjölkersättning 

Sättet kalven äter på Diar Äter från hink 

Sättet kalven lever på  I grupp Står ensam i box 

Foder kon äter Ekofoder, fri tillgång till hö 

eller annat grovfoder, inga 

genmodifierade organismer 

finns i kons omgivning 

eftersom de inte 

förekommer på en ekogård 

Foder odlat med 

bekämpningsmedel och 

konstgödsel, begränsad mängd 

grovfoder och istället ofta fri 

tillgång till spannmål 

Utevistelse for kon Ute stor del av året och får 

beta mer 

Ute mindre del av året 

Källa: KRAV, 2005 

 

2.2.2 Kontroll av reglerna för ekomjölkproduktion 

Innan KRAV bildades 1985 fanns det flera olika märkningar för alternativodlade 

produkter (som nu kallas ekologiskt producerade) men de hade inte samma trovärdighet 

som KRAV fick när det bildades (KRAV, 2005). KRAV är en av världens största 

kontrollförening för ekologisk produktion. Bildandet av denna förening underlättade för 

konsumenter att göra en miljöinsats genom sina dagliga inköp. KRAV ekonomisk 

förening arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling och bidrar genom att ställa upp 

regler för ekologisk produktion, kontrollera denna produktion samt informera och 

tillhandahålla märkningen som visar att produkten är ekologisk producerad. För att 

KRAV ekonomisk förening i sin tur ska sköta sina åtaganden får de regelbundna besök 
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av Jordbruks- och Livsmedelsverket som kontrollerar att EU:s regler efterlevs (Ibid.). 

Det är också Jordbruks- och Livsmedelsverkets uppgift att både främja utvecklingen av 

ekologiskt lantbruk samt att administrera stöd för det (Jordbruksverket, 2005). 

 

2.2.3 Försäljning av ekomjölk 

Om en butik önskar sälja ekologiskt märkta varor måste de ansöka om detta hos KRAV. 

För att få tillstånd att tillhandahålla ekologiska varor måste de följa regler om 

förpackning och märkning som KRAV har satt upp. Personalen måste ha god kunskap 

om KRAV och om ekologisk produktion. Sortimentet av KRAV-märkta produkter 

måste vara brett och spegla marknadens tillgång och kvalitet. En butik kan alltså inte 

ansöka om att få tillstånd att till exempel endast sälja ekomjölk. Kontrollanter från 

KRAV kontrollerar att alla regler efterlevs och först och främst givetvis att de varor som 

säljs med KRAV-märket faktiskt är kravodlade. (KRAV, 2005) 

 

Invägningen av mjölk har legat kring 3 275 000 ton mjölk årligen mellan åren 1990 och 

2004. Av den invägda mjölken tillverkas inte bara mjölk utan även ost och andra 

mejeriprodukter. Den totala tillverkningen av ekologisk konsumtionsmjölk har ökat 

kraftigt sedan 1990, det visas i tabell 2.2 nedan. (Svensk Mjölk, 2005) 

 

Tabell 2.2 Tillverkning av ekomjölk under åren 1990 – 2004 

År antal ton 
1990 305 
1991 615 
1992 1 509 
1993 2 754 
1994 3 889 
1995 10 978 
1996 15 154 
1997 22 777 
1998 30 790 
1999 40 345 
2000 46 796 
2001 54 008 
2002 57 724 
2003 61 608 
2004 64 462 

Källa: Svensk Mjölk, 2006 
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Det pris som bonden erhåller för mjölken han levererar till mejeriet kallas för 

avräkningspris och gäller per kilo. Detta pris skiftar upp och ner hela tiden och har 

mellan åren 1994 och 2004 varierat mellan 2,83 kronor och 3,05 kronor per kilo. Priset 

för ekomjölk i butik varierar mellan butiker, mellan olika typer av butiker såsom 

snabbköp och stormarknad och också mellan olika delar av landet (Svensk Mjölk, 

2005). Tabell 2.3 visar olika butikers priser för en liter ekomjölk och också för en liter 

konventionellt producerad mjölk.  

 

Tabell 2.3 Aktuella mjölkpriser 06-01-08, per liter i kronor 

Butik ekomjölk konventionell mjölk

Willys Östersund1 7,80 6,70

Willys Lidköping2 6,90 6,10

Ica Supermarket, Stockholm3 8,40 7,40

Ica Maxi Stormarknad, Haninge4 7,90 6,90

Coop Forum, Luleå5 8,20* 6,90*

Coop Nära, Anderslöv6 8,40 7,35

Källor:  1 Joel Olofsson (2006-01-08) 
 2 Andreas Thyr (2006-01-08) 
 3 Victor Göransson (2006-01-08) 
 4 Jamal Echelhi (2006-01-08) 
 5 Thomas Berg (2006-01-08) 
 6 Liselott Granat (2006-01-08) 
 
I de slumpvis utvalda butiker vars mjölkpriser presenteras i tabell 2.3 kan man se att 

prisskillnaderna mellan ekologiskt och konventionellt producerad mjölk varierar mellan 

1,0 kr och 1,3 kr. Merkostnaden för ekomjölk i dessa granskade butiker ligger i 

genomsnitt på 1,04 kr. Allra lägst pris för ekomjölk erhålls vid köp av 10 paket på Coop 

Forum i Luleå vilket är 6,5 kronor per liter. Lägst priser på båda sorters mjölk, vid köp 

styckevis, har lågpriskedjan Willys i Lidköping. De högsta priserna för båda sorters 

mjölk finner man hos Ica Supermarket, i Stockholm och på Coop Nära i Anderslöv som 

säljer ekomjölk till samma höga pris som Ica Supermarket i Stockholm. 

 

2.2.4 KRAV-märkt mjölks speciella egenskaper 

De som väljer att konsumera mjölk som är ekologiskt producerad kan naturligtvis göra 

det av en rad olika anledningar. Dessa anledningar går grovt att sortera i två kategorier. 

                                                 
* 10 stycken valfria mjölkförpackningar kan köpas för 65 kronor vilket ger ett literpris på 6,50 kronor. 
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I den ena kategorin: kollektiv nyttomaximering, samlas de anledningar som leder till att 

nyttan blir större för individen och för alla andra individer, ifall individen konsumerar 

ekomjölk. Sådana kollektiva anledningar kan vara tron att de producerande mjölkkorna 

på något sätt, enligt individen, får det bättre eller att inverkan på naturen blir mindre om 

individen köper ekomjölk. Dessa skäl kan grunda sig på vetskapen att inga 

bekämpningsmedel används i den ekologiska produktionen. 

 

Den andra kategorin är privat nyttomaximering. Under denna rubrik samlas de 

anledningar som leder till att nyttan blir större för individen ifall konsumtion av 

ekomjölk sker. Exempel på sådana skäl kan vara tron att ekomjölk är nyttigare, eller att 

den vanliga mjölken innehåller rester av gifter, och det gör inte ekomjölken och av den 

anledningen vill individen konsumera ekomjölk. Även dessa skäl kan grunda sig på 

vetskapen att inga bekämpningsmedel används i den ekologiska produktionen. 

 

Det har trots den allmänna uppfattningen att ekomjölk är nyttigare än konventionell 

mjölk, länge inte funnits många trovärdiga belägg för att så är fallet. Nu stärks 

emellertid tron på att ekomjölk skulle kunna vara nyttigare än konventionell mjölk 

eftersom ett fåtal studier visar på det. I Råd och Rön (2005) presenteras en artikel om 

Margareta Littorin och hennes forskargrupp vid yrkes- och miljömedicinska kliniken i 

Lund. De har nyligen presenterat nya rön som visar att halterna av gift i urinen är lägre 

för människor som äter ekologiska livsmedel jämfört med dem som äter konventionellt 

producerade livsmedel. Detsamma hade redan konstaterats i en kanadensisk studie 

publicerad år 2003 (KRAV, 2005). Vid Sveriges Lantbruksuniversitet har en studie om 

nötkötts fettsammansättning genomförts. Resultatet visar att fettet i kött från nötkreatur 

som i slutperioden av levnadstiden fått livnära sig på grovfoder, precis som ekologiskt 

producerande mjölkkor gör, har en nyttigare sammansättning av fettsyrorna Omega 3 

och Omega 6 (SLU, 2006). 
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Kapitel 3 

TIDIGARE FORSKNING 

 

 

 

 

3.1 Ekologiska produkter i Sverige 

I en forskningsartikel av Arvola m.fl. (2000) hävdar författarna att det inte räcker med 

en positiv attityd för att ändra konsumtionsbeteende när det kommer till ekologiska 

produkter. De hävdar att det är en rad olika faktorer, för de olika grupper av 

konsumenter, som spelar in vid val av konventionellt eller ekologiskt framställda 

produkter. Att ha en positiv attityd till ekologiska produkter är inte samma sak som att 

faktiskt köpa ekologiska produkter. I undersökningen var det endast några få procent 

som var negativt inställda till ekologiska produkter men det var samtidigt endast fyra till 

tio procent som uppgav att de mest troligt skulle välja det ekologiska alternativet nästa 

gång de gör livsmedelsinköp.  

 

Undersökningen visar att mjölk är den vara som konsumenter har lättast för att avgöra 

om den är ekologisk eller inte, jämfört med andra varor. Undersökningen visar också att 

mjölk är den produkt av mjölk, kött, potatis och bröd som flest respondenterna uppger 

att de aldrig köper. Skälet till detta skulle kunna vara att mjölkförpackningen oftare än 

de andra matförpackningarna exponeras i hemmet. (Arvola m.fl., 2000)  

 

Skälet till att attityder och faktiska handlingar skiljer sig så mycket åt kan vara att 

ekologiska faktorer kommer långt ner på listan över vilka faktorer som anses viktiga vid 

valet av vara. Smak, nyttighetsgrad och hållbarhet rankas högre än om produkten är 

framställd på ett miljövänligare sätt. De ekologiska livsmedlens smak anses av de flesta 

inte vara bättre än de konventionella livsmedlen och därför är smak inte ett incitament 

till att köpa ekologiska varor. Däremot anses ekologiska produkter vara nyttigare än 

konventionella produkter och där finns incitament till att välja ekologiska varor. Det 

största skälet till att inte köpa ekologiska livsmedel är det högre priset. (Arvola m.fl., 

2000) 
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Undersökningen visar att det tar tid att förändra köpvanor och att de förändras via ett 

visst mönster. För att konsumenter som i dagsläget aldrig väljer ekologiska alternativ, 

ska börja köpa ekologiska varor i framtiden gäller följande: ju viktigare konsumenten 

upplever det är att köpa miljövänligare produkter och ju mer positiva attityder till 

ekologiska varor konsumenten har, desto mer troligt är det att han eller hon i framtiden 

kommer att välja att ibland köpa ekologiska alternativ. För konsumenter som i nuläget 

ibland köper ekologiska varor gäller följande: ju större betydelsen av att köpa produkter 

som är bra för hälsan är och ju mindre vikt priset har, desto större chans att fler 

ekologiska varor i fortsättningen inhandlas. För konsumenter som i dagsläget ofta köper 

ekologiska varor gäller följande: ju större vikten av att köpa miljövänligare produkter 

upplevs som och ju mer positiva attityder till ekologiska produkter finns, desto mer 

sannolikt att konsumenten även i framtiden kommer att fortsätta handla varor som är 

ekologiska. (Arvola m.fl., 2000) 

 

Dhar och Foltz (2005) har skrivit en forskningsartikel sedan de i USA utfört en studie 

av konsumenters betalningsvilja för, och nytta från, ekomjölk. Datan i undersökningen 

är baserad på försäljningsstatistik av mjölk från utvalda butiker i ett flertal städer i flera 

olika delstater runt om i USA. Datan har samlats in under ett flertal år. Av resultatet 

framgår det att konsumenter är villiga att betala en betydande summa extra för att kunna 

konsumera ekomjölk. Konsumenternas nyttonivå höjs också väsentligt om de har 

valmöjligheten att köpa ekomjölk i butiken när de handlar, även om de faktiskt inte 

köper den. 

 

3.2 Ekomjölk i Storbritannien 

Hill och Lynchehaun (2002) har sedan de forskat i ämnet attityder och 

konsumtionsmönster kring ekomjölk bland konsumenter skrivit en artikel som 

publicerats i tidskriften Emerald. I artikeln framgår att marknaden för ekologiska 

produkter i Storbritannien blir allt större. Kunskapen kring ekologiska produkter 

varierar, framför allt när det gäller ekomjölk. För att kunna stärka ekomjölkens andel på 

mjölkmarknaden krävs det att det satsas på information kring vad ekomjölk står för, i 

marknadsföringen av den. Denna marknadsföring måste ske snabbt, innan ekomjölkens 

introduktion hamnar alltför långt bak i tiden. Den måste ske innan konsumenternas 

konsumtionsvanor, sedan de fått möjligheten att även välja ekologisk mjölk, går på rutin 

och att, att inte välja ekomjölk ingår i den rutinen.  
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3.2 Slutsatser kring tidigare forskning 

Forskningsartiklarna ovan pekar på att det tar relativt lång tid för konsumenter att gå 

från föresatsen att köpa ekologiska produkter till att faktiskt göra det. Skälet till det 

förklaras med att konsumenters köpvanor ändras via ett visst mönster. För att kunna 

påskynda detta mönster krävs det att producenter vet vad det är som får konsumenterna 

att vilja ändra sina avsikter och därmed senare vad de faktiskt köper, men det behandlar 

inte den svenska forskningen särskilt ingående. Artiklarna påvisar också att det i USA 

men även i Storbritannien finns en betydande andel konsumenter som är villiga att 

betala extra för att kunna konsumera ekomjölk. Forskningen från Storbritannien 

framhåller att information kring vad ekomjölk är för något krävs för att ytterligare 

kunna öka försäljningen av den. 

 

Undersökningen i denna uppsats syftar till att ta reda på ifall det även i Sverige finns ett 

betydande marknadsunderlag för ekomjölk samt att förklara vilka faktorer som ligger 

till grund för val av ekomjölk framför konventionell mjölk. Utan att veta vilka dessa 

faktorer är kan de inte förstärkas genom reklam eller information. Ett ökat medvetande 

bland konsumenter leder till fler eller starkare konsumenter vilket forskningen från 

främst Storbritannien framhåller som ett mycket viktigt led i att stärka ekomjölkens 

position. 
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Kapitel 4 

TEORI OCH EKONOMETRISK MODELL 

 

 

 

 

4.1  Faktorer som styr efterfrågan på ekomjölk 

Ett vanligt antagande är att individen alltid försöker nyttomaximera, det vill säga, alltid 

göra val som leder till att den egna nyttan blir så stor som möjligt. Dessa val mellan 

olika produkter och tjänster görs ständigt av individen. Efterfrågan styrs bland annat av 

att individen vill nyttomaximera men han begränsas samtidigt av sin inkomst, han kan 

inte konsumera mer än vad han har råd med. Individen måste på ett eller annat sätt 

betala för vad han konsumerar. Han har till viss del kontroll över sin inkomst eftersom 

han kan bestämma hur mycket han vill arbeta. Individen är dessutom begränsad av 

tillgången till arbete, rådande lönenivå, den egna förmågan samt den eventuella 

intjänade och ärvda förmögenheten. (Nicholson, 2002) 

 

Det är en uppsjö faktorer som spelar roll för efterfrågan av en vara, förutom individens 

inkomst. För en individ som har preferenser för djur och natur kan de speciella 

egenskaper varan har, vara just de som skänker individen nyttan, inte själva varan i sig 

(Lancaster, 1966). Individen kan anse att nyttan från varan, i detta fall ekomjölk, 

skänker honom högre tillfredsställelse än konventionellt producerad mjölk. Individen 

kan anse att anledningen till att ekomjölken skänker honom större nytta beror på att 

hans kollektiva intressen för djur och natur tillgodoses. Han anser sig bidra till att djuren 

och naturen på något sätt får det bättre genom att han konsumerar ekomjölk. Individen 

kan också tycka att den större nyttan från att konsumera ekomjölk uppstår på grund av 

att hans privata intressen tillgodoses. Detta ifall han anser att den ekologiska mjölken är 

nyttigare än den konventionella.  

 

Andra faktorer som också påverkar efterfrågan är; varans pris, andra varors pris, och 

övriga preferenser samt individens framtida förväntningar angående inkomst, 

förmögenhet och priser etcetera (Nicholson, 2002). Alla dessa faktorer och egenskaper 

ligger till grund för vilka val konsumenten gör, alltså hur han väljer att spendera sin 

disponibla inkomst. Den som inte bryr sig om vilka egenskaper mjölken han 
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konsumerar har, väljer den som säljs till lägst pris, i de allra flesta fall den 

konventionella och han anser sig därmed få mest för pengarna. Den individ som 

däremot tar hänsyn till de olika egenskaper han anser att konventionell och ekomjölk 

besitter gör ett annat val. Han väljer förmodligen att lägga en större del av sin 

disponibla inkomst på den mjölk som skänker honom störst nytta och därmed ger 

honom mest för pengarna. Den mjölk som skänker denna individ störst nytta är den 

ekologiska mjölken eftersom den antingen tillgodoser hans kollektiva intressen eller 

hans privata intressen eller både och.  

 

Vid antagandet att nyttan av varan kommer från dess egenskaper mer än från varan 

självt kan man anta att ifall en av egenskaperna förändras kan det vara så att varan inte 

längre kommer att efterfrågas. En annan vara som bättre motsvarar förväntningarna 

efterfrågas istället. En sådan förändring kan vara priset. Ponera att priset på ekomjölk 

stiger, då kan istället för att efterfrågad kvantitet sjunka, den upphöra helt. Istället 

kanske konventionellt producerad mjölk efterfrågas. 

 

4.2  Efterfrågekurvan för ekomjölk 

För att erhålla efterfrågekurvan för en viss vara måste hänsyn tas till individens 

reservationspris, det vill säga det maximala pris individen är villig att betala för varan i 

fråga (Varian, 1999). I figur 3.1 visas ett konstruerat exempel där olika individers tänkta 

reservationspriser för ekomjölk satts samman.  
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Figur 3.1 Reservationspriser för ekomjölk 
Källa: Varian (1999) 

 

Figur 3.1 visar att vid ett pris av 16 kronor per liter ekomjölk efterfrågas 2 liter. Vid ett 

pris av 6 kronor efterfrågas hela 12 liter. Vid ett pris högre än 16 kronor finns det inte 

någon efterfrågan för mjölk med dessa egenskaper till detta pris. Detta eftersom det för 

de flesta finns en gräns för hur mycket de är villiga att betala, oavsett vilka tilltalande 

egenskaper varan i fråga kan tänkas besitta.  

 

Med utgångspunkt i att det finns fler köpare än i exemplet ovan, figur 3.1, kommer 

efterfrågan att vara högre och efterfrågekurvan att räta ut sig, den blir därmed rak och 

negativt lutande. Att efterfrågekurvan lutar negativt beror på att ett högre pris implicerar 

en lägre efterfråga och vice versa. Det negativa sambandet mellan pris och efterfråga 

beror också på, som framförts tidigare, att konsumenter antas vara nyttomaximerande. 

Att till exempel dricka ytterligare en liter ekomjölk inom en given tidsperiod ger 

förmodligen mindre nytta än den tidigare druckna ekologiska mjölken. Därför 

prioriteras inte ytterligare ekomjölk inom samma tidsperiod i lika hög grad när man 

istället kan välja att dricka en substitutvara, till exempel ekologisk juice (Nicholson, 

2002). 

 2 4 6 8 10 12 

       16 
 

       14 
 

       12 
 

       10 
 

         8 
 

                    6 

Reservationspris  

Efterfrågad  
kvantitet i 
liter 



 

- 15 -

4.3 Efterfrågefunktion för ekomjölk 

En enkel efterfrågefunktion för ekomjölk kan se ut så här: 

 

Qekomjölk = f (P, Prefnyttig, Prefmiljö, I, Psub, П) 

 

Där Qekomjölk står för totala kvantiteten efterfrågad ekomjölk. P står för pris på ekomjölk. 

Pristermen förväntas ha ett negativt tecken. Efterfrågekurvan är negativt lutande 

eftersom en högre prisnivå generellt genererar en lägre efterfrågan. Individen väljer att 

när priset är högre konsumera mindre av varan i fråga, i detta fall ekomjölk. Prefnyttig är 

individens preferenser för att konsumera mjölk som han anser är nyttig. Ifall individen 

anser ekomjölk vara nyttigare än konventionell mjölk skänker ekomjölk individen större 

nytta än vad konventionell mjölk gör. Denna term, Prefnyttig, förväntas därmed ha ett 

positivt tecken. Det innebär att ifall individen värdesätter nyttig mjölk förväntas han 

välja att konsumera ekomjölk. 

 

Prefmiljö är individens preferenser för en hållbar miljösituation. Denna term förväntas ha 

ett positivt tecken för individer som har preferenser för miljön. Detta eftersom de som 

värdesätter en hållbar miljösituation kan förväntas vara villiga att betala lite extra för att 

gynna det och därmed välja att konsumera ekomjölk. De individuella preferensernas 

betydelse anses vara stora i denna uppsats. I är individens inkomstnivå. Tecknet för 

denna term förväntas vara positivt eftersom en högre inkomst leder till högre disponibel 

inkomst vilken i sin tur leder till att fler eller dyrare varor kan konsumeras. 

 

Psub är priset på substitutvaror. Ifall priset på en substitutvara stiger över den aktuella 

varans pris ökar normalt efterfrågan på den aktuella varan eftersom den blir den varan 

med lägst pris. Termens tecken förväntas därmed vara positivt. Individen väljer att 

konsumera ekomjölk ifall priset på en substitutvara, till exempel konventionell mjölk, 

stiger.  

 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad det är som driver individen att välja 

ekologiskt producerad mjölk, inte att mäta betalningsviljan för den. Därför används inte 

efterfrågefunktionen utan en ekonometrisk modell som beskrivs närmare i nästa avsnitt.  



 

- 16 -

4.4 Ekonometrisk modell 

I Dougherty (2002) kan man läsa om den valda ekonometriska modellen i uppsatsen 

som är binär logitmodell. Det är en enkel linjär sannolikhetsmodell. Sannolikheten att 

händelsen, att respondenten är villig att betala extra för ekomjölk, inträffar förväntas 

vara en linjär funktion av de förklarande variablerna. Modellen ser ut enligt nedan: 

 

 pi = p(Yi = 1) = β1 + β 2Xi 

 

Modellen kan utvecklas till att variabelns värde blir bestående av två komponenter. Den 

ena komponenten beror på den förklarande variabeln Xi vilket i detta fall innebär kön, 

och är det förväntade värdet av Yi givet X1, E(Yi׀Xi). Den andra komponenten är 

slumptermen som fångar upp de faktorer som hänsyn inte tas till i undersökningen. 

Modellen med dessa två komponenter skrivs enligt nedan: 

 

 Yi = E(Yi׀Xi) + ui
 

 

Den komponenten som kommer från den förklarande variabeln kan endast vara 1 eller 

0, det vill säga antingen finns det eller så finns det inte betalningsvilja för ekomjölk. Är 

Y lika med 1 finns betalningsvilja för att betala extra för ekomjölk. Är Y lika med 0 

finns inte betalningsvilja för att betala extra för att kunna konsumera ekomjölk. X är en 

vektor som består av samtliga förklarande variabler. Modellen kan skrivas enligt nedan: 

 

 Yi = β1 + β 2Xi+ ui 

 

De förklarande variablerna skrivs enligt nedan: 

 

 X1+ X2+ X3… + Xn  

 

X1 står för kön och visar ifall respondenten är man eller kvinna. X2 står för 

mjölkkonsumtion per dag i hushållet och visar hur stor mjölkkonsumtionen i hushållet 

är varje dag. X3 står för regelbundna medvetna inköp av miljömärkta varor och visar 

ifall respondenten på regelbunden basis konsumerar andra produkter som är ekologiska. 

X4 står för hur miljön och djuren behandlas är viktigt och indikerar ifall respondenten 

har preferenser för natur och djur. X5 står för ekomjölk borde inte innebära en 
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merkostnad och innebär att respondenten av någon eller av flera anledningar inte anser 

att det borde åligga konsumenter att betala mer för ekomjölk än för konventionell mjölk 
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Kapitel 5 

ENKÄTENS UTFORMNING OCH GENOMFÖRANDE 

 

 

 

 

De data som ligger till grund för den här uppsatsen samlades in genom en 

enkätundersökning. Innan undersökningen genomfördes testades den på en grupp om 

sju stycken personer i varierande ålder och med olika bakgrund för att utreda ifall någon 

av frågorna var oklart formulerade. Efter detta test justerades några av frågorna en aning 

för att göra dem mer lättförståeliga. Svarade på enkäten gjorde 100 stycken 

privatpersoner som alla hade möjlighet att ställa frågor direkt till mig om någonting var 

oklart. 

 

Enkätens första frågor är av socioekonomisk karaktär. Respondenterna fick uppge hur 

mycket mjölk som konsumeras i deras hushåll varje dag och ifall de är villiga att betala 

extra för ekomjölk. De fick i en öppen fråga specificera hur stor denna betalningsvilja 

är. De fick också svara på ifall hushållet medvetet gör inköp av miljömärkta varor och i 

sådana fall hur ofta detta sker. Vidare frågades det om huruvida hushållet är medlem i 

någon typ av miljöorganisation eller inte. Enkäten avslutades med en flervalsfråga där 

respondenten fick ange vilka påståenden som låg till grund för hans eller hennes 

resonemang när betalningsviljan för ekomjölk angavs.  

 

Undersökningen genomfördes på matvarubutiken Ica Maxi i Haninge under en 

eftermiddag och kväll.  
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Kapitel 6 

EMPIRI 

 

 

 

 

6. 1 Respondenternas sammansättning 

Av de hundra som deltog i undersökningen svarade tjugo stycken inte på alla frågor, 

främst ålders- och inkomstfrågorna, därför består urvalet av åttio stycken respondenter. 

För dessa åttio ser ålders- och könsfördelningen ut enligt tabell 6.1 nedan. Även andel 

som har högskoleutbildning och är medlem i miljöorganisation redovisas. Datan jämförs 

med den genomsnittlige svensken.  

 

Tabell 6.1 Respondenternas karaktär 

VARIABEL RESPONDENTERNA TOTALT I SVERIGE 
Kön (män) 43,8 % 49,6 % (2005) 
Medelålder 44,0 år 40,8 år (2005) 
Högskoleutbildning 38,8 % 15 %† (2004) 
Miljöorganisation 12,5 % 4,1 % (2000) 
Källa: SCB 2006 
 

Tabellen ovan visar att andelen män som deltog i enkäten var något färre än hela 

populationen i genomsnitt. Anledning till detta kan vara att det i många hushåll i 

Sverige är kvinnan som gör livsmedelsinköpen men eftersom enkätens frågor omfattade 

hela hushållet borde den något högre andelen kvinnor inte påverka resultatet nämnvärt. 

Medelåldern bland respondenterna och svenskarna i helhet skiljer sig en aning åt men 

kan förklaras med att i undersökningen har inte några under 18 år tillfrågats. 

 

Andelen högutbildade och de som har ett medlemskap i miljöorganisation var klart 

överrepresenterade i undersökningen jämfört med motsvarande siffror för svenskarna i 

allmänhet. Detta kan till största del förklaras med att de som väljer att delta i 

undersökningar likt denna i allmänhet har en högre utbildning samt har preferenser för 

miljön och djuren och därmed i större utsträckning än den genomsnittlige svensken är 

                                                 
† Eftergymnasial utbildning, minst tre år för båda könen, åldersgrupp 20-74 år 
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medlem i en organisation som stödjer miljön och djuren. Den höga andelen som har 

miljöorganisationsmedlemskap kan dessutom bero på att respondenternas svar återigen 

gäller hela hushållet till skillnad från statistiken över Sveriges befolkning som gäller 

enskilda individer. 

 

6. 2 Resultat från enkätundersökningen  

Tabell 6.2. visar hur koefficienterna har kodats samt hur svarsfördelningen fallit ut. 

 

Tabell 6.2 Variabelspecifikation och redogörelse för svarsfrekvens 

Variabel Definition och kodning Medel stD min max 

Accepterar att betala 

mer för ekomjölk 

1 för ja 0,66‡ 2,61 0 1 

Kön 1 för man 0,44 1,30 0 1 

Mjölkkonsumtion per 

dag i hushållet 

0 för obefintlig 

1 för mindre än ett glas  

2 för mellan ett glas och 

1 liter  

3 för mellan 1 och 2 liter  

4 för mellan 2 och 3 liter  

5 för mer än 3 liter 

2,34 0,70 0 5 

Regelbundna 

medvetna inköp av 

miljömärkta varor 

0 för aldrig och vet ej 

1 för ja, men sällan 

2 för någon vara varje 

gång 

3 för flera varor varje 

gång 

1,69 1,33 0 3 

Hur miljön och djuren 

behandlas är viktigt 

1 för ja 0,58 3,58 0 1 

Ekomjölk borde inte 

innebära en 

merkostnad 

1 för instämmande svar 2,11 0,72 0 1 

 

                                                 
‡ 53 av de 80 svarande angav att de är villiga att betala extra för ekomjölk 
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Resultatet från den binära logitmodellen visas i tabell 6.3. Ett log likelihood test av 

hypotesen att alla koefficienter är lika med noll har utförts. Ett chi-square-värde på 

85,24 visar att den hypotesen kan förkastas vid enprocents-nivån. Några av 

attitydfrågorna (som presenteras senare i kapitlet) är inkluderade i analysen.  

 

Tabell 6.3 Resultat av analysen för de avgörande faktorerna 

Variabel Estimerad koefficient T-värde 

Accepterar att betala mer för ekomjölk -2,64 -1,00

Kön (man) -1,00 -0,77

Mjölkkonsumtion per dag i hushållet -0,92 -1,31

Regelbundna medvetna inköp av miljömärkta 

varor 

3,22* 2,42

Hur miljön och djuren behandlas är viktigt 9,80** 2,74

Ekomjölk borde inte innebära en merkostnad -5,19* -2,46

Urvalets storlek: 80  

Log likelihood: -8,53 

Chi-square: 85,24 

  

 ** Statistiskt signifikant vid femprocents-nivån 
 * Statistiskt signifikant vid tioprocents-nivån 
 

Tre koefficienter; regelbundna medvetna inköp av miljömärkta varor, hur miljön och 

djuren behandlas är viktigt samt ekomjölk borde inte innebära en merkostnad är enligt 

testet statistiskt signifikanta.  

 

De undersökta koefficienterna kan grovt delas in i två kategorier: ”kollektiv 

nyttomaximering”  ”privat nyttomaximering”. De som sorteras in under ”privat 

nyttomaximering” visade sig inte vara viktiga när det kommer till avgörandet om 

ekologisk eller konventionell mjölk ska konsumeras. Eftersom de enligt testet inte var 

statistiskt signifikanta presenteras de inte i tabellerna. 

 

Förväntningarna på tecknet för koefficienten accepterar att betala mer för ekomjölk är 

inte säkerställbar. De respondenter som har preferenser för miljön och djuren kan antas 

vilja konsumera mjölk som är ekologiskt producerad. De respondenterna som strävar 

efter att få mest för pengarna kan inte förväntas vilja lägga extra pengar på mjölk som är 
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ekologiskt producerad eftersom det skulle ge dem mindre mängd mjölk för pengarna. 

Därmed går det inte avgöra ifall koefficienten är skild från noll eller inte. Resultatet från 

testet visar att koefficienten accepterar att betala mer för ekomjölk inte är statistiskt 

signifikant men tecknet för den är negativt. Det innebär att respondenterna har överlag 

en inställning som tyder på att de vill ha så mycket mjölk som är möjligt för pengarna, 

de är alltså inte villiga att lägga ut extra pengar på att få en mjölk som är ekologiskt 

producerad.   

 

Koefficienten kön (man) är inte statistiskt signifikant enligt testen men tecknet för den 

är negativt vilket tyder på att män tenderar att vara mindre villiga än kvinnor att betala 

extra för att konsumera ekologiskt producerad mjölk.  

 

Mjölkkonsumtion per dag i hushållet är den koefficient som ger uttryck för hur mycket 

mjölk som konsumeras i respondenternas hushåll dagligen. Tecknet för denna 

koefficient förväntades vara negativt. Detta eftersom en hög konsumtion borde leda till 

en lägre betalningsvilja eftersom kostnaden stiger med konsumtionen. Tecknet visade 

sig också som förväntat vara negativt, det vill säga att med ökad mjölkkonsumtion avtar 

viljan att betala extra för ekomjölk. Koefficienten visade sig inte vara statistiskt 

signifikant.  

 

Den koefficient som kallas för regelbundna medvetna inköp av miljömärkta varor visar 

ifall konsumenten på regelbunden basis köper varor som är miljömärkta. De som väljer 

att göra det kan också förväntas prioritera ekomjölk eftersom det är en miljömärkt vara. 

Tecknet för denna koefficient förväntades enligt detta resonemang vara positivt. 

Sannolikheten att den som gör regelbundna medvetna inköp av miljömärkta varor ska 

prioritera att köpa ekomjölk är också statistiskt signifikant enligt testet. Koefficientens 

tecken är som förväntat positivt vilket innebär att den som köper miljömärkta varor 

också sannolikt är villig att betala extra för att kunna konsumera ekomjölk. 

 

Till kategorin ”kollektiv nyttomaximering” hör koefficienten: hur miljön och djuren 

behandlas är viktigt. Den visar ifall respondenten tycker det är viktigt hur miljön och 

djuren behandlas. Den som tycker det är viktigt kan förväntas prioritera ekomjölk. Detta 

ifall han är av den åsikten att djuren och naturen behandlas under ekologiska 

förhållanden på ett sätt mer likt det han föredrar. Koefficienten hur miljön och djuren 
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behandlas är viktigt förväntades därmed ha ett positivt tecken. Resultatet från 

koefficienten hur miljön och djuren behandlas är viktigt är statistiskt signifikant. Det 

visade sig också ha ett positivt tecken, precis som förväntat. Det innebär att för den 

individ som anser att det är viktigt hur djuren och naturen behandlas är sannolikheten 

stor att han väljer att betala extra för att kunna konsumera ekomjölk. 

 

Tecknet för koefficienten ekomjölk borde inte innebära en merkostnad förväntades vara 

negativt. Att det förväntades vara negativt grundas i synen på att individer som tycker 

påståendet stämmer kan antas vara ovilliga att betala extra för ekomjölk. De kan även 

anse att ingen ska behöva betala extra för en självklarhet som att kunna konsumera 

ekomjölk. Resultatet av analysen visar att de som anser att ekomjölk borde inte 

innebära en merkostnad för allmänheten inte är villiga att betala extra för ekomjölk. 

Tecknet för denna koefficient är alltså negativt vilket på förhand var förväntat, det är 

även statistiskt säkerställt.  

 

Den sista frågan i enkäten redogör för hur respondenterna resonerade när de svarade på 

frågan ifall de var villiga att betala extra för ekomjölk eller inte. Respondenterna fick 

lova att kryssa i flera alternativ. Svarsfrekvensen för de olika alternativen redovisas i 

tabell 6.4 nedan.  

 

Tabell 6.4 Attitydfrågornas svarsfördelning 

Attitydvariabel Svarsfrekvens
Lågt pris är viktigast 15 %
Ser ingen anledning till att ändra mina konsumtionsvanor av mjölk 24 %
Oberörd av hur mjölken producerats eller vad den innehåller 3 %
Tvekar eftersom jag inte vet hur den smakar 4 %
Skulle vilja betala mer men har inte råd 5 %
Nyttig mjölk är viktigt 40 %
Hur miljön och djuren behandlas är viktigt 58 %
Ekomjölk har renare smak 10 %
Bekvämt sätt att göra någon för djuren/naturen 35 %
Totala merkostnaden får inte bli för stor 50 %
Ekomjölk borde inte innebära en merkostnad 41 %
Prioriterar andra viktiga miljöfrågor 25 %
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Flest, närmare 60 procent av respondenterna, angav: hur miljön och djuren behandlas 

är viktigt som skäl till sin betalningsvilja för ekomjölk. Påståendet med näst högst 

svarsfrekvens (50 procent) var: totala merkostnaden får inte bli för stor. Det tredje mest 

angivna skälet med en svarsfrekvens på 41 procent var: ekomjölk borde inte innebära en 

merkostnad. Direkt efter, med en svarsfrekvens på 40 procent följde: nyttig mjölk är 

viktigt. 
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Kapitel 7 

SLUTSATSER 

 

 

 

 

Syftet med den här uppsatsen var att ta reda på vad det är som gör konsumenter villiga 

att betala mer för att kunna konsumera ekologiskt producerad mjölk istället för 

konventionellt producerad mjölk. De faktorer som ligger till grund för denna vilja att 

konsumera ekomjölk grundar sig antingen i privata eller kollektiva intressen. Analysen 

visar att flera faktorer ligger till grund för beslutet angående vilken sorts mjölk som ska 

konsumeras. Det framgår också av analysen att viljan till att prioritera ekomjölk finns 

hos de individer som regelbundet och medvetet väljer ekologiskt producerade varor när 

de handlar livsmedel. Ett annat skäl som också ligger till grund för denna vilja att 

prioritera ekomjölk är ifall individen anser att det är viktigt hur djuren och miljön 

behandlas. Individer med sådana preferenser är villiga att ge uttryck för sin 

miljömedvetenhet genom att vara villiga att betala extra för mjölk som är ekologiskt 

producerad. Något som visar på motsatsen, att betalningsvilja för ekomjölk saknas, är 

när individen anser att det inte borde åligga konsumenterna att betala mer för mjölk som 

är producerad på ekologiskt vis, de anser därmed att den extra kostnad som uppstår 

borde betalas av någon annan.  

 

Det är inte att de privata intressena, såsom omsorg för den egna hälsa, tillgodoses som 

har betydelse för de individer som är villiga att betala extra för ekomjölk. Det är 

individens kollektiva intressen som främst driver honom till att välja ekomjölk framför 

konventionell mjölk. Anledningen till att de kollektiva intressena driver individen är 

övertygelsen om att vid konsumtion av ekomjölk och därmed vid produktion av 

densamma behandlas naturen och djuren annorlunda än vid konventionell 

mjölkproduktion. Individen anser att den kollektiva nyttan höjs eftersom mjölken 

produceras med minsta möjliga negativa påverkan på miljön och med största möjliga 

hänsyn till de producerande korna.  

 

Anledningen till att individer väljer att konsumera varor som har ett högre pris än det 

lägsta tillgängliga på marknaden kan förklaras med hjälp av att de maximerar sin egen 
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nytta. Nyttan maximeras oftast inte genom att få störst kvantitet för pengarna utan att få 

det högst önskade för pengarna. Ekomjölk som i de flesta butiker kostar en aning mer 

än konventionellt producerad mjölk skänker individen en känsla av högre upplevd nytta 

trots det något högre priset. Den högre nyttan uppnås när de speciella egenskaper som 

denna typ av mjölk besitter konsumeras av individen, såsom vetskapen att mjölken 

producerats med låg inverkan på naturen och att stor hänsyn tagits till djuren.  

 

Resultatet visar att det klart finns en marknad för mjölk som är ekologiskt producerad. 

Det finns individer som visar intresse för att prioritera mjölk som producerats med en 

minimal påverkan på omgivningarna med den enkla förklaringen att det maximerar 

deras nytta.  

 

Resultatet av attitydfrågorna visade att det nästan hälften av alla respondenter svarade 

att de är villiga att betala mer för ekomjölk så länge den totala summan inte blir för stor. 

Eftersom prisskillnaden: 1,04 kronor, per liter i förhållande till ett hushålls övriga 

kostnader för andra livsmedel inte är så stor, skulle producentledet kunna dra nytta av 

detta faktum genom en informations- eller reklamkampanj. Budskapet skulle med fördel 

vara att mjölk som är ekologiskt producerad inte kostar så mycket mer per liter än 

konventionell mjölk. För ett relativt stort hushåll som konsumerar 12 liter i veckan blir 

merkostnaden 50 kronor i månaden. För de hushåll som inte konsumerar mer än några 

få liter mjölk i veckan, säg fem liter, slutar merkostnaden på endast 20 kronor i 

månaden. Ett annat viktigt budskap att föra fram för att öka ekomjölkens andel av 

mjölkmarknaden är att inverkan på naturen och djuren minimeras vid ekologiskt 

jordbruk.  
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BILAGA: Enkätundersökning 

Vill du betala mer för ekologisk mjölk? 

-Varför, varför inte? 

Underlag för D-uppsats vid Luleå Tekniska Universitet. 

 

 

Bakgrundsinformation 

KRAV-märket är ett miljömärke som kan finnas på olika sorters livsmedel och bland 

annat innebär: 

• att produktionen sker utan kemiska bekämpningsmedel 

• att produktionen sker utan konstgödsel 

• att djuren behandlas väl och får vistas ute i det fria  

• att inga genmodifierade organismer får förekomma i produktionen 

• att lokala och förnyelsebara resurser används 

• att självförsörjningsgraden är hög 

 

Livsmedel som är märkta med KRAV-märket är alltså framställda på ekologiskt vis, 

enligt EU:s regler. De som producerar KRAV-märkta varor kontrolleras av KRAV 

kontrollförening som i sin tur kontrolleras av Jordbruks- och Livsmedelsverket. 

 

På gårdar där ekologisk mjölk produceras får korna leva annorlunda jämfört med hur 

kor på andra gårdar lever: 

• de får vara ute stor del av året och beta mer 

• de äter de typer av foder som korna från början ätit och det är ekologiskt odlat 

• kon och kalven skiljs inte åt direkt efter födseln, de får vara tillsammans i 3-4 

dagar 



 

 

1) Kön? 

( ) Man 

( ) Kvinna 
 

2) Hur gammal är du? 

____________________år 
 

3) Vilket av följande alternativ passar bäst in på din familjesituation? 

( ) Ensamstående, utan barn under 18 år 

( ) Ensamstående, med barn under 18 år 

( ) Två eller fler vuxna, utan barn under 18 år 

( ) Två eller fler vuxna, med barn under 18 år 

( ) Annan 
 

4) Vilken är din högsta utbildning? 

( ) Grundskola eller realskola 

( ) Gymnasium  

( ) Folkhögskola  

( ) Högskola eller universitet 

( ) Annan 
 

5) Vilken är din sysselsättning? 

( ) Yrkesverksam 

( ) Arbetslös 

( ) Sjukskriven  

( ) Pensionär 

( ) Studerande 

( ) Annan 
 

6) Hur mycket mjölk konsumeras i ditt hushåll per dag? 

( ) Ingen mjölk alls 

( ) Ett glas eller mindre 

( ) Mellan ett glas och 1 liter 

( ) Mellan 1 och 2 liter 

( ) Mellan 2 och 3 liter 

( ) Mer än 3 liter 

 



 

 

7) Kan du tänka dig att betala extra för mjölk som är ekologiskt producerad? 

( ) Ja 

( ) Nej. Hoppa till fråga 9. 
 

8) Hur mycket mer per liter kan du tänka dig att betala för ekologisk mjölk 

jämfört med vanlig mjölk? 

____________________kr/liter 
 

9) Brukar ditt hushåll medvetet köpa någon typ av miljömärkta varor? 

( ) Ja, flera varor varje gång hushållet gör inköp 

( ) Ja, någon vara varje gång hushållet gör inköp 

( ) Ja, men sällan 

( ) Nej 

( ) Vet ej  
 

10) Är ditt hushåll medlem i någon miljöorganisation (till exempel Green Peace 

eller Världsnaturfonden)? 

( ) Ja  

( ) Nej  

( ) Vet ej 
 

11) Hur stor är ditt hushålls sammanlagda förvärvsinkomst per månad, före 

skatt? 

_________________________kr 
 

12) Hur stor är ditt hushålls sammanlagda inkomst från bidrag (till exempel 

bostadsbidrag, föräldrapenning, studiebidrag, sjukpenning eller 

arbetslöshetsersättning)?  

_________________________kr 



 

 

13) Vilket eller vilka påståenden förklarar bäst ditt resonemang när du uttryckte 

din betalningsvilja för ekologisk mjölk? 

 ( ) Jag tycker att ett lågt pris är det viktigaste. 

( ) Jag ser ingen anledning till att ändra mina konsumtionsvanor av mjölk. 

( ) Jag bryr mig inte om hur mjölken produceras eller vad den innehåller. 

( ) Jag tvekar att betala mer för mjölk som är ekologisk eftersom jag inte vet hur 

den smakar.  

( ) Jag skulle vilja betala mer för ekologisk mjölk men har inte råd att göra det. 

( ) Jag tycker att det är viktigt med nyttig mjölk och väljer att betala lite extra för 

mjölk som är ekologisk. 

( ) Jag tycker det är viktigt hur miljön och djuren behandlas och kan därför tänka 

mig att betala lite extra för mjölk som är ekologisk. 

( ) Jag tror att ekologisk mjölk har en renare smak och kan därför tänka mig att 

betala lite extra för ekologisk mjölk. 

( ) Jag vill göra något för miljön/djuren och det är ett bekvämt sätt att göra det 

genom att köpa ekologisk mjölk. 

( ) Jag kan tänka mig att betala lite extra för ekologisk mjölk så länge det inte blir 

en för stor summa per paket. 

( ) Jag tycker inte att allmänheten ska behöva betala mer för att kunna konsumera 

ekologisk mjölk. 

( ) Jag tycker att miljöfrågor som denna är viktiga men prioriterar andra 

miljöfrågor.  

 

 

 

Tack för din hjälp! 

 

Maria Kårebäck 

 
 
 
 




