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Sammanfattning  

Titel: Ekologiskt som ekologiskt? – En kvantitativ studie av eko-label effekten ur de tre 

hållbarhetsaspekterna.  

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi: Examensarbete i företagsekonomi C 15hp 

Författare: Malin Damberg Larsson och Anna Östlund 

Handledare: Dr. Jonas Kågström 

Datum: 2015 MAJ  

Syfte: Syftet med studien är att mäta om magnituden på eko-label effekten skiljer sig utifrån 

vilken del av de tre hållbarhetsaspekterna (miljö, social, ekonomisk) produkten fokuserar på. 

Genom vår studie vill vi bidra med en inblick i hur eko-label effekten påverkar synen på 

ekologiska produkter utifrån de olika aspekterna. 

Metod: I studien genomfördes ett experiment med 117 deltagare som var uppdelade i tre 

olika grupper. Deltagarna fick smaka på två vanliga vindruvor men där en benämndes som 

ekologisk. De tre grupperna skilde sig åt genom att den ”ekologiska” vindruvan påstods rikta 

sig mot antingen social-, ekonomisk- eller miljö/ekologisk hållbarhet. Detta för att se om eco-

label effekten var starkare i någon av de tre betingelserna. 

Resultat & slutsats: Resultatet visar att konsumenter tenderar att glorifiera ekologiska 

produkter. Det går också att se att redan ekopositiva konsumenter som möts av en rikta 

marknadsföring mot eko- och miljö tenderar att glorifiera ekologiska produkter mer jämfört 

med de andra betingelserna.  

Förslag till fortsatt forskning: Författarna efterlyser vidare forskning som vill inrikta sig 

mot en äldre målgrupp och dess syn och uppfattning på ekologiska produkter.  

Uppsatsens bidrag: Uppsatsens bidrag består av att både bekräfta delar av tidigare studier 

som visat på en glorifiering av ekologiska produkter samt belysa vikten av tanken om de 

hälsofördelar de ekologiska produkterna anses ha bland konsumenterna. Rent praktiskt bidrar 

uppsatsen till kunskap kring vikten av att i sin marknadsföring belysa miljöaspekter. 

Nyckelord: eko-label effekt, hållbarhet, ekologiska, sociala, ekonomiska, konsumenter   

 



 

 

Abstract  

Title: Ecologic or ecologic- same, same but different? - A quantitative study of the eco- label 

effect and the three aspects of sustainability. 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Malin Damberg Larsson and Anna Östlund 

Supervisor: Dr. Jonas Kågström 

Date: 2015 MAY 

Aim: The purpose of the study is to measure the magnitude of the eco- label effect and see if 

it different based on the three sustainability aspects (environmental, social, economic). 

Through our study, we want to provide an insight into how the eco- label efficacy influences 

the perception of organic products based on the different sustainability aspects. 

Method: The study conducted an experiment with 117 participants who were divided into 

three groups. The participants got to taste two conventional grapes but were told that one was 

organic/ecological. The three groups differed by the way the "organic" grape was presented. 

The grapes were directed either against social, economic- or environmental / ecological 

sustainability. This with the purpose to see if the eco -label effect was stronger in any of the 

three conditions. 

Result & Conclusions: The results show that consumers tend to glorify organic products. 

The results also indicate that the environmental aspect tends to make green consumers even 

more likely to glorify organic products than the other sustainability aspects. 

Suggestions for future research: The authors call for further research that would move 

towards an older audience and its vision and perception of organic products. 

Contribution of the thesis: The essay contributions consist of both confirm parts of the 

previous studies that demonstrated a glorification of organic products and highlighting the 

importance of the idea of the health benefits of organic products are considered among 

consumers. Practically contributing essay to knowledge about the importance of the 

marketing highlight environmental aspects. 

Key words: eco- label efficacy, durability, ecological, social, economic, consumer 
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1. Problematisering  

Klimat- och miljöfrågor är idag ett stort ämne i världen. FN håller klimatmöten för att 

samordna länderna i kampen för miljön (”Klimatmötet gick i mål”, 2014) och försäljningen 

av eko-produkter ökar i Sverige (”Eko-försäljningen rusar fram i Sverige”, 2015). Klimat och 

miljö grundar sig i tanken om hållbarhet och begreppet går att dela in i tre; ekologisk, 

ekonomiska och sociala aspekter (Rees, Smith, & Smith, 1998). Om dessa tre lyckas 

samverka bildas det som benämns som hållbar utveckling. Uttrycket hållbar utveckling 

introducerades av Lester Brown och fick sin internationella spridning genom den FN-rapport 

vid namn; Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common 

Future (World Commission on Environment and Development, 1987). Informellt blev den 

mer känd som "Brundtlandrapporten" och redogjorde för samband mellan ekonomisk 

utveckling och miljöförstöring. Rapporten hade fått i uppgift att presentera förslag till 

långsiktiga miljöstrategier. Rapporten innehåller en väl citerad definition av begreppet hållbar 

utveckling:  

 

Sustainable development is development that meets the needs of the 

present without compromising the ability of future generations to 

meet their own needs (World Commission on Environment and 

Development, 1987 ,s. 41)
1
. 

 

 

Regeringen har idag genom miljö- och energidepartementet hållbar utveckling som ett av sina 

ansvarsområden i Sverige (Regeringen 2015). Intresset för den hållbara utvecklingen går 

bland annat att se i att det idag erbjuds flera typer av miljövänliga produkter med olika 

miljömärkningar ute i våra butiker. Forskning visar på att utvecklingen av miljövänligt 

jordbruk är en viktig del i arbetet för vår planets hållbarhet (Scialabba & Müller-Lindenlauf, 

2010). Den kritiserade bananindustrin är ett exempel på ett av de giftigaste jordbruken 

innefattande bekämpningsmedel, arbetsskador och stor förödelse för djur och natur i de 

områden plantagen är lokaliserade (Henriques, Jeffers, Lacher, & Kendall, 1997). En 

miljövänligare matproduktion kan således påverka miljön men även sociala, ekonomiska och 

politiska faktorer positivt. 

                                                 

1
 http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf 
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"Krav" är en känd miljömärkning i Sverige som innebär att produkten bland annat är 

producerad på ekologisk grund med höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och 

klimatpåverkan (Krav, 2015). Ett annat märke är Svanen som är Nordens officiella 

miljömärke och drivs på uppdrag av regeringen. Svanenmärkningen fokuserar på att hjälpa 

konsumenterna leva ett miljövänligare liv och fokuserar på att märka produkter som innebär 

så låg miljöbelastning som möjligt (Svanen, 2015). Väljer man att titta mer globalt finns 

märkningen Rainforest Alliance som arbetar med hållbart jordbruk, skogsbruk och turism 

(Rainforest Alliance, 2015). 

Dessa tre märken har sällskap av ett otal andra märken som på olika sätt påstår sig värna om 

vår miljö, hälsa eller hela den hållbara utvecklingen. Märkningarna har inte samma kriterier 

och det skulle vara möjligt att dela upp dessa utifrån var huvudfokus ligger (ekologiska, 

ekonomiska eller sociala aspekter). Utifrån detta känns det inte långsökt att det för 

konsumenten är svårt att särskilja dessa från varandra och veta vilken märkning som innebär 

vad. Studier visar också på att konsumenter har ett minskat förtroende för företags 

miljöprodukter (Pedro Pereira Luzio & Lemke, 2013; Chen & Chang, 2012) De gröna 

produkterna möter inte konsumenternas behov och har ofta ett högre pris. Utöver det innebär 

de gröna produkterna ofta kompromissande rörande prestanda, design, funktion, livslängd etc. 

(Pedro Pereira Luzio & Lemke, 2013; Olson, 2013).  

Begreppet "greenwashing" är också en anledning till det sviktande förtroende som finns hos 

konsumenterna. "Greenwashing" handlar om företags benägenhet att genom marknadsföring 

och märkning utlova produkters gröna förhållningssätt till en högre grad än vad som faktiskt 

är fallet. Fenomenet har ökat i takt med den stigande efterfrågan av miljövänliga produkter 

och bidrar till en förvirring bland konsumenterna. Det blir allt svårare att skilja märkningar 

som faktiskt gör skillnad från de som endast påstår det (Dahl, 2010; Chen & Chang, 2012) 

vilket också stödjer vårt tidigare resonemang rörande märkningar i Sverige.  

Forskning som berör fördelar med miljövänliga produkter har gett blandade resultat. 

Hälsofördelar av ekologisk frukt har tillexempel visats i studier på fruktflugor (Scialabba & 

Müller-Lindenlauf, 2010). En möjlig hälsofördel som diskuteras och som konsumenterna 

verkar känna till är att de miljövänliga produkterna inte är besprutade (Williams & Hammitt, 

2001). Studier har visat att konsumenter köper miljövänliga produkter bland annat ur ett 

hälsoperspektiv (Pedro Pereira Luzio & Lemke, 2013) men frågan huruvida 
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miljövänliga/ekologiska produkter faktiskt är bättre ur ett hälsoperspektiv debatteras än (Curl, 

Fenske, & Elgethun, 2002; Magkos, Arvaniti, & Zampelas, 2006; Worthington, 2001). 

Bortsett från hälsoperspektiv har även smaken på ekologiska/miljövänliga produkter 

diskuterats. Studier som gjorts visar på att konsumenter i vissa fall påstår sig tycka att 

ekologisk mat smakar bättre medan andra studier menar på att varje produkt måste studeras 

enskilt innan det går att påstå att ekologiska produkter generellt smakar bättre än 

konventionella (Fillion & Arazi, 2002). Samtidigt påpekas svårigheterna i att mäta något så 

subjektivt som smak. Uppfattningar kan även skilja sig beroende på hur produkten serveras, 

tillexempel rå eller tillagad (Theuer 2006).  

Begreppet "The halo effect" går långt tillbaka i psykologins historia till Edward Thorndike 

(Thorndike, 1920) och handlar kortfattat om hur vi människor tenderar att glorifiera allt 

rörande en människa, produkt, företag etc. utifrån vår positiva uppfattning om dess karaktär 

eller egenskap. Denna effekt ligger till grund för forskning som gjorts där det framkommit att 

det förekommer vad som både kallats "fair trade effect" och "eco-label effect" bland 

konsumenter. Studier har gjorts där konsumenter anser att "gröna" produkter smakar bättre än 

konventionella men även där resultaten indikerar att de upplever dessa produkter som 

nyttigare, kalorifattigare och att de smakar bättre (Schuldt, Muller, & Schwarz, 2012; Sörqvist 

et al., 2015). 

Denna typ av effekter mäts inom psykologi genom vad som på engelska kallas "deception" 

vilket enkelt förklarat innebär att testpersonen får något, eller information, som inte är vad det 

utger sig för att vara. Alternativt att studien utger sig för att mäta något den i själva verket inte 

gör. Denna metod är vanligt förekommande inom psykologin och godkänd utifrån American 

Psychological Association (APA) etiska riktlinjer (”Ethical Principles of Psychologists and 

Code of Conduct”, 2015) men viss debatt förekommer om huruvida det bör anses okej. APA 

skriver själva i sina riktlinjer att forskare ska främja noggrannhet, ärlighet och uppriktighet 

men att det finns situationer där "deception" kan vara etiskt försvarbart för att maximera de 

fördelarna. Vid dessa omständigheter är det dock viktigt att testledarna arbetar för att 

minimera och korrigera de skador som eventuellt kan uppkomma så som misstro.
2
  

Utifrån vetskapen om den aktualitet hållbar utveckling har i världen idag och vetskapen om 

att den berör både ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter finner vi det ur ett 

                                                 

2
 Denna studie faller under docent Patrik Sörqvists ansökan om etisk prövning 
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företagsekonomiskt perspektiv som ett intressant ämne att studera. Vilka specifika egenskaper 

som är viktigast hos en miljövänlig produkt är ur ett kundperspektiv fortfarande outforskat 

och relevant att fördjupa sig i enligt Pedro Pereira Luzio & Lemke (2013). De efterlyser en 

kvantitativ studie och menar att resultatet av en sådan skulle kunna klargöra vikten av 

produktens olika faktorer i köpbeslutet samt kunna jämföra och kontrastera synpunkterna från 

gröna och konventionella konsumenter. Att det efterfrågas studier som tittar på vad kunder 

efterfrågar och värdesätter i sina miljövänliga produkter anser vi styrker syftet att fördjupa sig 

inom detta område för forskare.  

Detta har inspirerat oss men vi önskar i vår studie väga in den så kallade "eko-label" effekten 

och det faktum att konsumenterna uppfattar miljövänliga produkter som bättre än 

konventionella. Sådana studier har gjorts som tidigare nämnt men genom att dela in studien 

utifrån de tre hållbarhetsaspekterna menar vi att det går att söka en djupare förståelse för vad 

som påverkar konsumenterna.  

1.1 Syfte  
Syftet med studien är att mäta om magnituden på eko-label effekten skiljer sig utifrån vilken 

del av de tre hållbarhetsaspekterna (miljö, social, ekonomisk) produkten fokuserar på.  

1.2 Forskningsfrågor 
 Skiljer sig eko-label effekt sig åt mellan de tre hållbarhetsaspekterna? 

 Påverkar de olika hållbarhetsaspekterna synen på ekologiska produkter? 
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2. Teori  

2.1 De tre hållbarhetsaspekterna  

I början av 2000-talet har tillväxten av de ekologiska, sociala och ekonomiska faktorerna 

blivit allt tydligare. Växthusgaser i atmosfären, omfattande förstörelse av regnskogar, hotande 

arter i ekosystemet är alla bidragande orsaker till att ekosystemet försämras. Vid 

millenniumskiftet visade världsbanken att nästan halva jordens befolkning levde på 2 dollar 

per dag. För denna del av jordens befolkning ligger inte problemet i vardagen i att som 

konsument ha svårt att skilja ut vilka ekologiska produkter som ska det handlar om. Deras 

problem ligger istället i om de löften om ökade tillväxt i industrialiserade ekonomier som i sin 

tur skulle leda till en ökad livskvalité i denna halva av världen inte infaller. Inför det nya 

århundradet var utmaningen att hitta en mer hållbar rättvisa i att producera, konsumera och 

leva. Utmaningen med detta menar Peattie och Charter är att omvandla dessa goda avsikter till 

egenintressen, en världsbild utifrån ett miljöperspektiv samt en global ekonomi som syftar till 

en konventionell ekonomisk tillväxt (Baker, 2003). Även Ottman tar i sin bok upp att det är 

mer försvarbart för företagen att tänka mer grönt. Det kan leda till att kostnaderna minskar på 

grund av mindre avfall, mindre användning av råmaterial och sparar lägre energiförbrukning 

(Ottman, 1998).  

Mänskligheten står inför en rad olika utmaningar gällande hållbarhet och utveckling av 

miljöfrågor. För att människor och andra organismer ska kunna överleva är det viktigt att ha 

ett fungerande ekosystem och samhälle. På miljösidan är det den globala uppvärmningen och 

bristen på resurser som motverkar detta. På den sociala sidan handlar det om vissa orättvisor, 

såsom tilliten till ökad tillväxt, innovation samt tekniska lösningar. De ekonomiska aspekterna 

har en påverkan hur konsumenterna gör sina miljömedvetna val av produkter (Lorek & Fuchs, 

2013). Populariteten av användningen av termen ”hållbarhet” ökar successivt. 

Konsumenternas ökade efterfrågan kan också bero på social medvetenhet av konsumtion, 

vilket betyder att förbättringen för en hållbar utveckling bör beakta sociala, ekonomiska och 

ekologiska aspekter som påverkar den. (Lee & Yun, 2015; Lorek & Fuchs, 2013).  

Hållbar utveckling brukar illustreras med en bild där de 

ekonomisk, social och ekologisk aspekterna går ihop. De tre 

aspekterna har fungerat som en gemensam grund för många 

hållbarhetsnormer och certifieringssystem under de senaste 

åren, särskilt inom livsmedelsindustrin. Hållbar utveckling 

Figur 1 Hållbar utveckling 
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innebär att balansera lokala och globala ansträngningar för att uppfylla grundläggande 

mänskliga behov utan att förstöra eller försämra den naturliga miljön. Frågan blir då hur man 

balanserar förhållandet mellan dessa utifrån behov och miljö. Människor kan påverka miljön 

på olika sätt, ett av dem är genom valet av livsmedel. Dessa val av konsumtion av varor och 

tjänster kan analyseras, det kan vara utifrån individuella livsstilar och konsumtionsmönster 

(Robert W. Kates, Thomas M. Parris, and Anthony A. Leiserowitz, 2005).  

2.1.1 Ekologiska aspekter  

Mat är nödvändighet i vårt liv. Den industriella jordbruksindustrin blir således viktig och 

arbete sker med att utveckla deras resurshantering när det gäller att möta den ekologiska 

efterfrågan. Utvecklingen innefattar allt från bevattningssystem, konstgödsel och 

bekämpningsmedel till kostnaderna för livsmedelsförpackningar, transport och detaljhandel. 

Det har tidigare uppstått miljöproblem genom industriellt jordbruk som nu håller på att 

åtgärdas. Detta sker genom en ökad kunskap genom hållbart och ekologiskt jordbruk, där mer 

hållbara affärsmetoder gynnar ekosystemet och dagens samhälle. Det gör att många 

affärsmöjligheter dyker upp för teknik, varor och tjänster som inriktar sin mot miljöproblem. 

Scialabba och Müller-Lindenlauf nämner i sin artikel att de ekologiska jordbruken i 

utvecklingsländerna ger en högre avkastning, jämfört med de nuvarande konventionella 

metoderna. Detta leder till en möjlighet för en livsmedelssäkerhet och utveckling till en 

hållbar försörjning för de fattiga på landsbygden i framtiden. Certifierade ekologiska 

produkter tillgodoser en högre inkomst för jordbrukare och det leder till att jordbrukarna kan 

fortsätta producera ekologiska produkter (Scialabba & Müller-Lindenlauf, 2010).  

Som svar på den växande miljötrenden inom livsmedelsindustrin mot den globala 

integrationen, ekonomiska utvecklingen och miljöförstöringen har samhällen inlett en tanke 

om ett mer hållbart mat- och jordbrukssystem. Utvecklingen innefattar ekologiska, sociala och 

ekonomiska aspekter, men arbetet kan globalt sett se olika ut (Gail Feenstra, 2002). Den 

ökade miljömedvetenheten sedan 1970-talet har även lett till en förändring av konsumenternas 

köpbeteende. Idag finns det en efterfrågan av ekologiska produkter (Alwitt & Pitts, 1996).  

2.1.2 Sociala aspekter  

Hållbarhetsfrågorna uttrycks oftast inom vetenskapliga och miljömässiga termer, men för att 

genomföra förändringar finns den sociala utmaningen. Det innebär olika lokala och 

individuella livsstilar, olika köpbeteenden, samt stadsplanering och transport. Oavsett skälen 

till att miljöfrågorna blir mer aktuella, menar både Auger, Devinney, & Louviere och De 
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Pelsmacker, Janssens, Sterckx, & Mielants är det dags att de sociala dimensionerna i hållbar 

utveckling får mer utrymme i vårt medvetande (2007; 2005).  

Ett lands sociala aspekter kan påverka dess arbete och utveckling av hållbarhetsfrågor. 

Mänskliga rättigheter, företagens makt, miljörättvisa och invånarnas livsstandard är alla 

faktorer som påverkar utvecklingen. Därför är det viktigt att jobba med de sociala aspekterna 

utifrån den personliga konsumenten samt ha i beräkning de olika moraliska och etiska normer. 

Miljöfrågor handlar också om det som kan drabba oss själva. Den ökade medvetenheten gör 

att människor idag har en högre kunskap om vilka gifter som kan finnas i våra livsmedel. 

Pedro Pereira Luzio & Lemke (2013) tar upp det faktum att konsumenterna handlar mer 

ekologiskt utifrån ett hälsoperspektiv. Miljöfrågan får allt mer en direkt koppling till oss 

själva och vår hälsa (Auger et al., 2007; De Pelsmacker et al., 2005).  

2.1.3 Ekonomiska aspekter  

Bidragen till ekologisk ekonomi är väldigt olika, de senaste åren har diskussioner om hur 

avgränsningar av områden ska göras och i vilken riktning den ska utvecklas (Røpke, 2005). 

Det är många affärsmöjligheter som dyker upp för teknik, varor och tjänster som är inriktade 

på att lösa miljöproblem, eller åtminstone att bidra till en minskning av dem (Baker, 2003). 

Mänskliga aktiviteter som påverkar den ekologiska ekonomin som exempelvis val av 

livsmedel. Enligt Røpke innebär den kommande generationers intresse för miljö och ekonomi 

att det krävs en ökad fokusering på omfördelning av den ekologiska ekonomin. Även Peattie 

och Charter menar att en tillväxt av den ekologiska ekonomin kommer att vara beroenda av 

ett bättre miljöskydd (Baker, 2003). Många initiativtagare är bekymrade över försämringen av 

miljön, såsom konsekvenserna för människor och naturen. Det finns en rädsla att förlora ett 

väl fungerande ekosystem. En del av initiativtagarna menar att ekonomin är inbäddad i ett 

bredare socialt och kulturellt system, vilket innebär att naturen, ekonomin, samhällen och 

kulturen utvecklas tillsammans. Där det mänskliga beteendet har en stor påverkan utifrån de 

sociala aspekterna (Røpke, 2005).  

En hållbar ekonomi representerar en bred tolkning av ekologisk ekonomi där miljömässiga 

och ekologiska variabler och frågor är grundläggande, men en del påverkas av ett 

flerdimensionellt perspektiv på sociala, kulturella, hälsorelaterade och monetära/ekonomiska 

aspekter. Dock är begreppet hållbarhet mycket bredare än begreppen när det handlar om 

utbytet av välfärdsresurser eller vinstmarginaler (Hasna, A.M, 2009).  
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2.2 Marknadsföring och hållbar utveckling 

Marknadsföringsprocessen finns beskriven i åtskillig litteratur och involverar flera olika steg. 

Kotler et al (2008), tar upp stegen (1) analysing marketing opportunities, (2) selecting target 

markets, (3) developing the marketing mix och (4) managing the marketing effort. Den 

uppställningen av processen täcker både strategiska och taktiska frågor. Rex och Baumann 

(2007) skriver att i den gröna marknadsföringen (green marketing) är tanken att inkludera 

miljöaspekter i arbetet med marknadsföringen. Tanken är att genom att tillgodose 

konsumenterna med bättre information rörande miljöaspekter, exempelvis med hjälp av olika 

miljömärkningar, kommer kunderna att ta med denna information i deras köpbeslutsprocess. 

Detta menar författarna kommer öka pressen på företagen att producera mer miljövänliga 

produkter.      

Charter, Peattie, Ottman, J. Polonsky (2002) skriver att marknadsförare är involverade i 

debatten rörande hållbar utveckling på både mikro- och makronivå utan att riktigt veta om det. 

Detta kommer ifrån att marknadsföringen har en nyckelroll i det strategiska arbetet rörande att 

integrera konsumtionen med produktionen. Marknadsföringen har både inflytande över hur 

företagens produktlinjer konstrueras samt hur de arbetar med kommunikationen rörande 

dessa. Tittar man ur ett mikroperspektiv finns marknadsföringen ofta med som en grund både 

i början och slutet av utvecklingsprocessen av en ny produkt eller tjänst. Utifrån detta menar 

Charter et al. (2002) att marknadsförare i sina beslutsprocesser behöver få mer kunskap i 

företagens samhällsansvar och frågor rörande hållbar utveckling.  

2.2.1 Gröna konsumenter  

2.2.1.1 Identifikation 

Ett område inom den gröna marknadsföringen som fått mycket fokus från forskningen är den 

gröna konsumenten. Det har lags mycket energi på att försöka identifiera denna enligt Peattie 

(2001) och en vanlig metod har varit att försöka gruppera in konsumenter utifrån 

demografiska faktorer. Ottman (1998) skriver att studier visat på att den typiskt gröna 

konsumenten är mellan 30-44 år, har barn, är utbildad, förmögen och politiskt till vänster. 

Resultat där forskare försökt sammanlänka människors miljöhänsyn och sociodemografiska 

faktorer har dock visats vara ofullständiga då inte samtliga delar fått stöd vid vidare studier 

(Roberts, 1996). Peattie (2001) tar tillexempel upp att viss forskning kunnat påvisa ett positivt 

samband mellan miljöhänsyn och utbildning medan Samdahl och Robertsons (1989) studie 

visat på ett negativt samband.  
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Peattie (2001) delar själv in de gröna konsumenterna utifrån grupper baserade på situation och 

varför gröna inköps görs utifrån demografiska faktorer. Han tar upp det komplexa i att 

kategorisera kunder med utgångspunkt i deras miljömedvetna konsumtion och utifrån det dra 

slutsatser om deras hänsyn till miljön. Om man hävdar att den "ultragröna" kunden existerar 

borde det också innebära att det skulle finnas kunder som konsumerar med tanken att skada 

miljön. Detta är knappast troligt menar Peattie. Han anser att det finns fler aspekter än en 

kunds konsumtion som avgör hur miljömedveten en människa är. Återvinning och även att ta 

avstånd från konsumtion är exempel på sådana aspekter. Pedro Perira Luzio & Lemke (2013) 

tar i deras artikel också upp problematiken och komplexiteten i att dela in konsumenterna i 

grupper. De hävdar att den gröna konsumenten än så länge inte är fullt förstådd och 

identifierad.  

2.2.1.2 Förtroende och greenwashing  

Företag försöker hitta nya sätt att differentiera sina gröna produkter mot konsumenterna. 

Genom så kallad ”grön marknadsföring” har företag fått ett effektivt verktyg, för att nå ut med 

sitt budskap till sina kunder (Chen & Chang, 2012). Den gröna marknadsföringen och dess 

produkter har dock inte bara mötts av entusiasm bland konsumenterna under åren. Davis 

(1993) summerade problemen redan under tidigt 1990-tal i två olika delar. Den ena delen 

menar han är de olika och komplexa reglerna rörande marknadsföring av miljövänliga 

produkter som ställde till det för företagen men även konsumenternas oentusiastiska respons 

för produkterna. Vid denna tidpunkt var lösningen för dessa två problem att ta fram mer 

reglerade och standardiserade föreskrifter.  

Davids (1993) argumenterade för att lösningen inte endast borde vara en ändring av det 

komplexa regelverket utan att det även behövde ske en förändring av hur företagen 

informerade och levde upp till konsumenternas behov. Davids studie visar på att 

konsumenterna mest sannolikt reagerar positivt på grön marknadsföring om den är specifik, 

detaljerad och ger en verklig bild av på vilket sätt produkten bidrar till någon nytta för miljön. 

Att produkten verkligen har någon miljönytta innebär att för att lyckas med den gröna 

marknadsföringen behöver arbetet börja långt tidigare än vid utvecklingen av reklamen menar 

Davids. Produkten måste leva upp till vad de påstås bidra med om förtroendet bland 

konsumenterna ska finnas. Chen & Chang (2012) menar att konsumenterna med deras allt 

högre krav rörande miljöaspekter gör att marknadsförare behöver omarbeta sina strategier.  
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Figur 2 Theory of planned behaviour (Ajzen, 1991). 

Greenwashing
3
 är ett fenomen som det argumenteras om som en anledning till det sviktande 

förtroende hos konsumenter. Fenomenet har ökat i takt med den stigande efterfrågan av 

miljövänliga produkter och bidragit till en förvirring bland konsumenterna. När vissa 

produkter inte visar sig stå för vad de utlovar sjunker förtroendet för gröna produkter. Det blir 

allt svårare för konsumenterna att skilja märkningar som faktiskt gör skillnad från dem som 

endast påstår det (Dahl, 2010; Chen & Chang, 2012).  

2.2.1.3 Beteende 

Theory of planned behavior 

Att konsumenter sviker kan uppmärksammas utifrån att deras påstådda beteende skiljer sig 

mot deras faktiska. Att förklara skillnaden mellan vad konsumenter påstår sig vilja köpa och 

vad de faktiskt köper har varit ett fokusområde inom konsumentpsykologi. En teori som ofta 

används är Ajzen's "Theory of planned behaviour" (1991). Enligt den teorin är avsikten med 

en handling baserad på tre olika faktorer; attityden till beteende, subjektiva normer och 

upplevd kontroll. Avsikten leder i sin tur till ett visst beteende.     

   

 

 

 

 

 

Den första delen, attityden, grundar sig på det förväntade resultatet som ett visst beteende 

skulle ge samt hur gärna man önskar nå detta. De subjektiva normerna handlar om 

föreställningar om huruvida personen i fråga ska eller inte ska göra något. Det grundar sig på 

förväntade värderingar och beteenden från omgivningen och hur motiverad personen i fråga 

är att gå dessa till mötes. Tanken om att vi ska, och gärna vill, agera som andra vill att vi ska 

                                                 

3
 Greenwashing innebär att företags genom marknadsföring och märkning utlovar produkters gröna 

förhållningssätt till en högre grad än vad som faktiskt är fallet (Dahl, 2010 s.247)  
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kommer in i denna del. Den upplevda kontrollen av ett beteende handlar om hur personen 

uppfattar sig ha kontroll och möjlighet att genomföra något. Även om en person har uppfyllt 

de två andra delarna kan uppfattningen av att personen saknar de nödvändiga resurserna eller 

möjligheterna hindra beteendet (Kalafatis, Pollard, East, & Tsogas, 1999).  

Utifrån denna modell går det att se att många faktorer som kan påverka beslutsprocessen som 

blir avgörande för det slutliga beteendet. I frågan rörande miljömärkta produkter räcker 

således inte en positiv attityd från konsumenten för att resultera i ett faktiskt beteende att köpa 

produkten (Rex & Baumann, 2007). Saker som kan påverka beteendet är huruvida ett köp 

anses som en låg eller hög kostnad (Diekmann & Preisendörfer, 2003), om konsumenten har 

tidigare erfarenhet av produkten (Biel, Larsson, Garling 1999), samt huruvida konsumenter 

litar på den uttalade miljönyttan produkten anses ge (Y.-S. Chen & Chang, 2012; Dahl, 2010). 

Rex och Baumann (2007) skriver att det lagts mycket arbete inom den gröna 

marknadsföringen på att just de gröna konsumenterna så som att identifiera dem och deras 

beteenden.  

Fler faktorer som kan blanda sig in i beslutsprocessen är vanor. När det gäller 

livsmedelskonsumtion argumenterar Grankvist och Biel (2001) att det krävs en förändring av 

invanda vanor för konsumenten att börja köpa ekologisk mat. De belyser den ökade 

kunskapen kring miljöproblem hos konsumenterna som en viktig drivkraft i förändringen av 

invanda köpbeteenden. Dock poängterar de att medvetenheten kring världens miljöproblem 

ensamt inte kan garantera att konsumenter byter konventionell mat mot ekologisk.   

 

2.2.2 Gröna produkter  

En typiskt grön produkt anses vara tålig, giftfri, tillverkad av återvunnet material och 

paketeras med så lite material som möjligt. Det kan dock vara viktigt att poängtera att vad 

som är grönt är relativt. Det finns inte någon helt grön produkt då alla på något sätt använder 

energi och resurser antingen vid tillverkning, paketering, frakt, under användning eller när den 

till sist ska återvinnas och tas om hand (Ottman, 1998). Peattie och Charter tar i ett kapitel av 

Barker och Harts "The marketing book" (2008) upp gröna produkter. Utmaningen med att 

utveckla en grön produkt menar Peattie och Charter ligger i att maximera miljönyttan till ett 

accepterat pris samtidigt som produkten klarar av konkurrensen från konventionella produkter 

rörande funktion och kvalité. De tar upp vikten av företag som lyckas miljöanpassa hela 

tillverkningsledet av produkten för att undvika vad de kallar "end-of-pipe"-lösningar som då 
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blir en oundviklig extra kostnad att addera till produkten. Ottman (1998 s.89) poängterar dock 

att frågan om vad som är grönt beror på användaren och inom vilket kategori produkten finns.  

Peattie och Charter (2008) skriver som tidigare nämnt om att maximera miljönyttan och 

utveckla en grön produkt. Ottman (1998) tar dock upp flera olika frågeställningar som 

påverkar om en produkt faktiskt är grön. Vilken kategori tillhör produkten? Vart kommer 

produkten att användas? Hur kommer den att användas? Finns det annan alternativ teknologi 

tillgänglig? Genom dessa menar hon förklara att en grön produkt egentligen mäts genom att 

jämföras med dess konventionella motsvarighet. En produkt är kanske inte i sig själv 

egentligen särskilt bra för miljön men jämfört med andra alternativ kan den vara 

miljövänligare. Det relativa i vad som anses som grönt kan vara en viktig aspekt att ha i 

åtanke när man talar om gröna produkter.  

2.2.2.1 Paketering  

Paketeringens primära roll är och har varit att skydda produkter under frakten, från bakterier, i 

de fall den kan skadas av sådana, samt väder och vind. När företag utvecklar en produkts 

paketering är det därför viktigt att ha dessa faktorer i åtanke och se till att dessa delar 

fortfarande uppfylls (Stewart, 1995). Paketeringen är en viktig del för företagen och en chans 

att direkt kommunicera ett märkes budskap till konsumenterna vilket gör att paketeringen kan 

ge konkurrensfördelar för företagen. Förståelsen för konsumenten blir därför viktig för att 

lyckas med förpackningsdesignen. Produkten behöver kunna fånga konsumentens 

uppmärksamhet, vilket gör att förståelsen för vad konsumenten tittar efter blir viktig 

(Nancarrow, Tiu Wright, & Brace, 1998).   

Paketering av produkter har länge varit ett enkelt första steg företag kunnat se över för att bli 

mer miljömedvetna. Detta då paketeringen av produkter ofta går att förändra med små medel 

och utan att påverka själva produkten eller dess användningsområde. Samtidigt ses det som 

relativt riskfritt att förändra paketeringen utan att göra sina kunder besvikna om innehållet 

förblir detsamma. Att minska ner antalet kartonger en produkt skickas i kan även leda till 

minskade kostnader för ett företag. (Baker & Hart, 2008). Samtidigt visar studier på att 

konsumenterna uppmärksammar och ogillar onödig paketring av produkter (Pedro Pereira 

Luzio & Lemke, 2013). 

Matindustrin är på en global marknad och förmågan att utveckla sig blir allt viktigare för att 

kunna konkurrera (Stewart, 1995). När priserna för marknadsföring ökar ligger 

livsmedelsbutikernas utmaning i att hålla uppe försäljningen på produkter som inte är 
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förstavalet hos konsumenterna (Peters, 1994). Ottman (1998) efterlyser en tanke om att titta 

på hur naturen gör och ta efter det. Hon menar tillexempel att ett bananskal är ett enkelt, 

naturligt och praktiskt sätt naturen har för att skydda bananen. Det är enkelt att öppna, det 

syns på det om frukten är mogen, och det behövs inga redskap för att äta den. Hon frågar sig 

hur många förpackningar vi människor tillverkat som kan jämföras med vad naturen i sig 

skapar?  

2.2.2.2 Prissättning  

Prisfrågan är i många fall en stor utmaning inom den gröna marknadsföringen. Om det 

slutliga priset som konsumenterna betalar för produkten hade innefattat de externa 

kostnaderna för den miljöpåverkan produkten har menar Peattie och Charter (Baker & Hart, 

2008) att det hade funnits starka incitament hos företagen att bli mer miljömedvetna. Ett högre 

pris på miljövänliga produkter försvaras ibland av företagen med att det är konsumenterna 

som efterfrågar miljövänligare alternativ och därför bör vara beredda på att ta den extra 

kostnaden för det.  

Samtidigt menar forskare att företagen överskattar de gröna konsumenternas vilja att betala ett 

högre pris för gröna produkter (C. Chen, 2001; Peattie, 2001; Pedro Pereira Luzio & Lemke, 

2013; Olson, 2013). Pedro Pereira Luzio och Lemke fann i sin studie att de gröna 

produkterna, enligt konsumenterna, varken möter deras behov eller passar in i deras 

konsumtionsprocess samtidigt som det ofta innebär ett högre pris. Utöver det högre priset 

innebär det även ofta kompromissande rörande prestanda, design, funktion, livslängd etc. Att 

produkten ska vara grön/miljövänlig är för den gröna konsumenten viktigt men de egenskaper 

konventionella produkter besitter kan vara minst lika viktiga vilket tillsammans med det lägre 

priset gör att de gröna produkterna väljs bort.  

Olsons (2013) studier visar, i enlighet med Pedro et al (2001), på att det många gånger är 

tvånget till kompromissande som gör att konsumenter väljer konventionella produkter framför 

gröna. Samtidigt menar han att det endast är vad han kallar "mörkgröna konsumenter" som 

fortfarande är villiga att betala ett högre pris för miljömärkta produkter samtidigt som de 

behöver göra avkall på vissa faktorer. I det fall inga kompromisser behöver ske går det dock 

att se att konsumenterna föredrar att handla miljömärkta produkter.   

Prisfrågan och huruvida det spelar roll för konsumenterna när det gäller ekologisk/organisk 

mat har diskuterats. Konsumenter är generellt positivt inställda till ekologisk/organisk mat då 

denna associeras med bättre smak samt att den skulle vara bättre för hälsan, miljön och djuren 
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(Grankvist & Biel, 2001; Marian, Chrysochou, Krystallis, & Thøgersen, 2014). Marian et al 

(2014) studie visar dock på att en återkommande anledning till att inte köpa 

ekologisk/organisk mat är det högre priset. Annan forskning gjord i Nederländerna (Bunte, 

van Galen, Kuiper, & Tacken, 2010) visar i sin tur på att försäljningen av ekologisk/organisk 

mat inte ökade trots att dessa produkters pris sänktes till en nivå som stämde överens med 

konventionella produkter.  

 

En ny artikel går igenom forskning som gjorts på konsumentbeteende och priser på 

ekologiska livsmedel mellan tidperioden januari 2000 till december 2013 (Rödiger & Hamm, 

2015). Artikeln pekar på ett blandat resultat och kritiserar i många fall urvalsteknikerna så 

som bekvämlighetsurval och att provtagningarna skett på några få ställen. För att kunna öka 

jämförbarheten och fördjupa analysen menar författarna att detta behöver förbättras. Prisets 

roll för konsumenternas köpbeteende menar de fortfarande är en viktig fråga för debatt.  

    

2.2.2.3 Märkning   

Märkningen av de miljövänliga produkterna är en viktig fråga både utifrån marknadsföring 

men även ur en logistisk synvinkel. Ur ett marknadsföringsperspektiv är det viktigt att sända 

ett tydligt och trovärdigt budskap till konsumenterna där märkningen signalerar att produkten 

är miljömedveten (Baker & Hart, 2008). Att märka mat med olika typer av miljömärkningar 

är också ett av de vanligaste sätten att signalera till kunderna att produkten har en viss kvalité 

(Nilsson, Tunçer, & Thidell, 2004). Den logistiska delen handlar om märkningar som tydligt 

visar och ger konsumenterna information om hur de ska kunna fortsätta miljömedvetenheten 

hemma och återvinna. Det kan vara märkningar på förpackningen om i vilken behållare 

produkten eller förpackningen sedan ska återvinnas. (Baker & Hart, 2008).  

Även Grankvist och Biel (Grankvist & Biel, 2001) tar upp märkningen som ett svar på 

konsumenters krav om att enkelt kunna identifiera miljövänliga produkter. Dock menar de att 

en ekologisk märkning inte ensam kan ändra ett visst beteende men att det kan fungera som 

en påminnelse ute i butikerna. Samtidigt belyser Tang, Fyxell och Chow (2004) det faktum att 

miljömärkningarna allt som oftast är av visuell typ i form av en logga. Bara ett fåtal aktörer 

kompletterar loggan med ett verbalt meddelande om vad den innebär till konsumenterna. 

Resultatet av deras studie indikerar att de mest effektiva miljömärkningarna är de som 

kombinerar det visuella och verbala i kommunikationen med konsumenterna.  
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Det har diskuterats om de ökande antalen miljömärkningar som florerar i våra matbutiker och 

ute på marknaden kan innebära en viss mättnad och att förtroendet för dessa riskerar att 

minska. Nilsson, Tunçer och Thidell (2004) diskuterar risken av att miljömärkningarna, i och 

med dess ökande antal, inte längre kommer räcka som en kvalitetsförsäkran för 

konsumenterna. De frågar sig, i och med att flera märkningar idag går åt olika håll, om det 

kan innebära att konsumenterna tappar förtroendet för märkningarna. Resultatet av deras 

studie visar på att vissa mindre grupper av konsumenter var nöjda med vissa miljömärkningar 

men att många av de olika märkningarna inte lyckades förmedla en kvalitetsförsäkran till 

konsumenterna. Författarna tar upp att konsumenterna önskar att de fick mer information om 

själva märkningen. Information som redan i många fall finns på internet menar Nilsson et al, 

men som konsumenterna då uppenbarligen inte är medvetna om.  

2.3 The halo- och eco-label effect 
Begreppet "The halo effect" går långt tillbaka i psykologins historia till Edward Thorndike 

(Thorndike, 1920) och handlar kortfattat om hur vi människor tenderar att glorifiera allt 

rörande en människa, produkt, företag etc. utifrån vår positiva uppfattning om dess karaktär 

eller egenskap. Denna effekt ligger till grund för forskning som gjorts där det framkommit att 

det förekommer vad som både kallats ”fair trade effect” och ”eco-label effect” bland 

konsumenter. Studier har gjorts där konsumenter anser att ”gröna” produkter smakar bättre än 

konventionella men även där resultaten indikerar att de upplever dessa produkter som 

nyttigare, kalorifattigare och att de smakar bättre (Schuldt, Muller, & Schwarz, 2012; Sörqvist 

et al., 2015).  

2.3.1 Glorifieringen av miljömärkningen  

Enligt Sörqvist et al (2015) tror dagens konsumenter att ”miljömärkt” produkter smakar 

bättre. Sörqvist et al har gjort experiment där syftet var att undersöka om några mekanismer 

och gränser finns för vad miljömärkningen ger för effekt. Det finns tydliga uppgifter på att 

miljövänliga produkter är ett steg för att rädda vår planet från hot från miljökatastrofer, enligt 

Sörqvist et al (2015). Konsumenterna är väl medvetna om hur de ska agera miljövänligt för att 

rädda planeten. En orsak till den ökande efterfrågan på ekologiska livsmedel är en ökad 

medvetenhet om miljöfrågor (Lee & Yun, 2015; Sörqvist et al., 2015). De miljömässiga 

vinsterna som kommer ifrån samhället och politiken är betydande i livsmedelsproduktionen. 

Med denna bakgrund finns det en vetenskaplig strävan efter att identifiera potentiella fördelar 

med miljövänlig odling som kan övertala konsumenterna att göra miljömässiga val av 

produkter. Det gäller att göra de miljövänliga produkterna mer attraktiva än de konventionella 
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alternativen i livsmedelsbutikerna. De ekonomiska aspekterna har en påverkan hur 

konsumenterna gör sina miljömedvetna val av produkter, vilket är då viktigt att beakta när 

organisationerna letar efter gröna konsumenter (Lorek & Fuchs, 2013; Ottman, 1998; Baker, 

2003). 

2.3.2 Hälsofördelar med ekologiska produkter  

Bevisningen som finns till stöd för en fördel i en miljövänlig produkt är blandad. Sörqvist et 

al (2015) nämner ett experiment där fruktflugor fick vissa hälsofördelar från ekologisk mat. 

Den allmänna bilden är att de miljövänliga och konventionella produkterna ger samma 

näringsvärde, men att det finns vissa undantag, såsom behandlingen av bekämpningsmedel. 

Enligt Chhabra, Kolli och Bauer växer den ekologiska maten snabbt inom livsmedelssektorn. 

I deras studie undersöker de om den ekologiska maten är mer näringsrik än den konventionellt 

odlade. I undersökningen använde de sig av bananflugor, som Sörqvist et al nämner i sin 

artikel (2015). Bananflugorna fick följa en diet bestående av antingen konventionellt eller 

ekologiskt producerade bananer, potatis, russin eller sojabönor. Flugorna utsattes för en 

mängd olika tester för att bedöma den totala hälsan hos flugan. Dessa visade att dieter som var 

av den ekologiska arten gav en ökad fertilitet och livslängd, vilket tyder på att den ekologiska 

maten innebar en positiv effekt på flugorna. Med denna slutsats kan Chhabra, Kolli och Bauer 

ge bevis att den ekologiska maten kan ge djur påtagliga fördelar för den allmänna hälsan 

(2013).  

2.3.3 Kvalitetsskillnad mellan ekologiska och konventionella produkter 

Men huruvida miljövänlig mat är bättre för människor är fortfarande diskutabelt. En annan 

viktig kvalitetsdimension som skiljer de miljömässiga- och konventionella produkterna är 

smaken. Konsumenterna säger att det oftast föredrar smaken av de miljövänliga produkterna. 

Som ett exempel är att ekologiska producerade bananer skiljer sig från smaken från 

konventionella bananer. Vilket kan bero på att ekologiska bananer innehåller mindre fukt, 

fruktos och glukos och mer sackaros, samt att de även skiljer sig i mineralinnehåll. Dessa 

kemiska skillnader talar för en produktionseffekt som visar att smaken skiljer sig från de 

miljövänliga och de konventionella (Sörqvist et al., 2015).   

Theuer ställer sig frågan i sin artikel, ”Smakar ekologiska frukter och grönsaker bättre än 

konventionella frukter och grönsaker?” (2006). Han belyser vikten av att ställa denna fråga då 

det finns flera skäl till varför denna fråga bör ställas. Det är intressant att veta om 

konsumenterna är övertygade om att en ”bättre smak” beror enbart på ”halo effekten” av den 
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ekologiska etiketten, och om inte, vad är det som ligger bakom den ofta citerade påståendet att 

ekologiska produkter smakar bättre? När sådana påståenden ingår i reklam och 

reklammaterial, måste de följa marknadsföringsreglerna och backas upp av trovärdiga 

vetenskapliga bevis anser Theuer. Vilket innebär att den ekologiska industrin måste stödja 

detta via bevis från noggrant utformade och kontrollerande experiment. Saknas dessa bevis 

kommer industrin vara sårbar för kritiska undersökningar av myndigheter och förtroendet från 

konsumenterna kommer att minska (2006).  

2.3.4 Värderingar och motiv vid val av ekologiska produkter  

Det största motivet till att konsumera ekologiska produkter är människors medvetenhet till 

bättre välbefinnande och personlig hälsa. Den främsta anledningen till att konsumenter väljer 

ekologiska livsmedel är tron på att maten är mer näringsrik (Padel & Foster, 2005; Pedro 

Pereira Luzio & Lemke, 2013). Vissa studier visar att konsumenternas värderingar och 

motiveringar för ekologiska livsmedel handlar om inköpsbeteende. 

Men att bara kalla en produkt ”miljövänlig” är enligt Sörqvist et al (2015) tillräckligt för att få 

folk att tro att produkten smakar bättre. På grund av detta är det oklart varför konsumenterna 

föredrar smaken av miljövänliga produkter. I en uppsättning experiment gjord av Sörqvist år 

2013 (Sörqvist et al., 2015) så fick deltagarna smaka två koppar kaffe. Kopparna innehöll 

identiskt kaffe, även om deltagarna fick höra att en av kopparna innehöll ekologiskt kaffe. 

Resultatet av detta experiment visade att deltagarna föredrog det ekologiska kaffet. De var 

även villiga att betala mer för det ekologiska kaffet, särskilt de som föredrog smaken av det.  

2.3.5 Konsekvenserna vid valet av ekologiska produkter 

Sörqvist et al (2015) belyser effekten av miljömärkningen kan vara av ett ganska robust 

fenomen. En stor anledning till varför konsumenterna inte väljer miljövänliga livsmedel är att 

det finns tvivel eller att konsumenterna underskattar miljöpåverkan som 

livsmedelsproduktionen ger. Men oavsett dessa tvivel kring de miljövänliga fördelarna med 

ekologiskt odlande väljer konsumenterna de miljövänliga produkterna för sina egna 

hälsovinster, som ger den miljövänliga produktionen en ekonomisk fördel (Padel & Foster, 

2005; Pedro Pereira Luzio & Lemke, 2013; Sörqvist et al., 2015). Om smaken är större leder 

det enligt studier att konsumenten är villig att betala mer, och smak verkar vara viktigare för 

konsumenterna när man köper mat än pris, näringsvärde och miljösäkerhet. Den allmänna 

smaken för ekologiska produkter förstärks av miljömärkningen, vilket leder till att den 
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ekonomiska fördelen till det miljömedvetna jordbruket får en stor fördel av konsumenternas 

fantasi (Sörqvist et al, 2015).  

Artikeln ”Alcohol Ads Increased 400% Over 40 Years, but Americans Aren´t Drinking More 

Advertising drives choice, not consumption, new study says” skriven av Katie Richards. Är 

en ny studie där ökad reklam av alkohol har undersökts, där resultatet visade att ökad 

marknadsföring inte leder till ökad försäljning. En ny studie från University of Texas i Austin, 

ledd av reklamprofessor Gary Wilcox, menar att annonser har en liten inverkan på hur mycket 

vin, öl eller sprit människor konsumerar. I studien undersöks alkoholförsäljningen mellan 

1971 och 2011, alltså inom en tidsram på 40-år, där konsumtionen förblev oförändrad. 

Samtidigt som alkoholreklam ökade i USA med 400 procent.  

Reklamen har en liten påverkan på hur mycket vi människor dricker. Men valet av 

varumärkespreferensen påverkas. Vi människor kan styras för att välja Heineken eller 

Budweiser om de har starka annonser, men de säger inte att kunden kommer att dricka mer än 

han borde eller skulle oavsett. Kritiken är hård mot alkoholreklam och olika PR-metoder, 

eftersom många tycker att alkoholkonsumtionen borde minska. I Amerika är de väl medvetna 

om detta. De fokuserar på att uppmuntra ansvarsfullt drickande i form av att annonserna 

fokuserar mer på smak snarare än att festa hårt. Några använder annonserna till att visa olika 

negativa konsekvenser alkoholen kan ge, medan andra annonser från företag som säljer 

alkoholhaltiga drycker inte visar människor som har ”tappat kontrollen” från att ha druckit för 

mycket (”Alcohol Ads Increased 400% Over 40 Years, but Americans Aren't Drinking 

More”, 2015). 
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2.3.6 Sammanfattning av teorin 

 

Olika betingelser Artiklar 

 

 

Miljö 

Lee & Yun, 2015; Lorek & Fuchs, 

2013; Baker, 2003; Scialabba & 

Müller-Lindenlauf, 2010; Gail 

Feenstra, 2002; Alwitt & Pitts, 

1996 

 

Ekonomiska 

Lee & Yun, 2015; Lorek & Fuchs, 

2013; Baker, 2003; Røpke, 2005; 

Hasna, A.M, 2009 

 

 

Sociala 

Lee & Yun, 2015; Lorek & Fuchs, 

2013; Baker, 2003; Auger et al., 

2007; De Pelsmacker et al., 2005; 

Pedro Pereira Luzio & Lemke, 

2013 

   

Denna modell visar de olika betingelserna som vårt examensarbete utgår från. Detta styrker 

att de ekologiska, sociala och ekonomiska faktorerna har blivit allt tydligare för 

mänskligheten i valet av produkter. Vi står inför en rad olika utmaningar när det handlar om 

hållbarhet och utveckling av miljöfrågor. Författarna som nämns i artikelrutan styrker de olika 

betingelserna. De visar även att populariteten av användningen av termen ”hållbarhet” ökar 

successivt. Efterfrågan av ekologiska produkter ökar ständigt vilket kan bero på att 

konsumenternas medvetenhet ökar och arbetet för en hållbar utveckling bör således beakta, 

sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter.

Figur 3 Sammanfattning av teorin. 
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3. Metod  

3.1 Kvantitativ forskningsmetod  

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ undersökning då vi ville utföra ett experiment. 

Forskarna är inte bara intresserade av hur deltagarna besvarar frågor utan de vill förklara 

motivationsnivån, alltså varför deltagarna svarar som de gör (Bryman, Bell, & Nilsson, 2013). 

Den kvantitativa metoden passar oss eftersom vi vill göra ett experiment där vi vill ta reda på 

hur och varför deltagarna besvarar de frågorna de får, utifrån vår uppdelning av sociala, 

ekonomiska och ekologiska aspekter när det gäller val av den konventionella och ekologiska 

vindruvan.  

Bryman och Bell (2013) nämner fyra viktiga drag inom den kvantitativa forskningsdesignen, 

såsom: mätning, kausalitet, generalisering och replikation. Mätningen gör att vi kan beskriva 

små och hårfina skillnader mellan människor när det gäller olika variablar som är aktuella. 

Det ger även en måttstock för att kunna göra dessa mätningar av olika skillnader, samt utgör 

grunden för mer exakta skattningar eller beräkningar av olika relationer som finns mellan 

varje begrepp (2013). Kausalitet handlar om den förklarande delen av det som står i centrum, 

orsaksambandet mellan empirin och teorin. Vilket innebär att användandet av ”sunt förnuft” 

står i fokus när förståelsen av ”orsak-verkan” ska analyseras och förstås (2013). I kvantitativa 

undersökningar är generalisering viktigt. Vilket innebär ett intresse för att se till vilken 

utsträckning resultatet kan stämma in på andra grupper. Exempelvis om en undersökning görs 

på en arbetsplats där hälften av arbetsdeltagarna deltar, vill forskningen visa att svaren 

stämmer in på övriga anställda (2013). Enligt Bryman och Bell är det viktigt att 

genomförandet av undersökningen är tydligt beskriven. Det ska vara möjligt att replikera 

arbetet, om inte undersökningen går att replikera kan validiteten av undersökningen 

ifrågasättas av andra som vill genomföra den (2013).  

3.1.1 Experimentell metodik  

Experiment är en del av den naturliga vetenskapen, framförallt inom den psykologiska och 

sociala vetenskapen (Saunders, 2012).  Metoder som används inom experiment är grundad på 

flera olika vetenskaper. Fysik, kemi, biologi är ämnen som använder experiment för att se hur 

vissa saker påverkas av andra (Hultén, Hultman, & Eriksson, 2007). Inom beteendevetenskap 

används det för att studera hur människors upplevelser och beteenden påverkas av olika 

förhållanden. Gemensamt för experiment inom alla dessa vetenskaper är att forskaren vill 

studera orsaken till det fenomen den är intresserad av, såsom att forskningsstrategin kräver 
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kontroll över beteenden och aktuella händelser (Yin & Nilsson, 2007). Även Bryman och Bell 

(2013) anser att experiment är en metod som visar olika påverkningsfaktorer, såsom 

deltagarens inlärningseffekt, att människor förändras eller att någon variabel i mätningen 

ändras. 

 3.1.1.1 Viktiga begrepp och krav för experiment  

Nedan följer några begrepp som är bra att känna till inom den experimentella metodiken. 

 Oberoende variabel: detta är den variabel som manipuleras i ett experiment vars 

effekt forskaren vill mäta.  

 Beroende variabel: den variabel som forskaren mäter i ett experiment för att bedöma 

effekten av den oberoende variabeln. 

 Ovidkommande variabel: är en annan variabel än den oberoende som påverkar den 

beroende variabeln.  

 Betingelse: är en försökssituation vilken motsvarar ett visst läge på den oberoende 

variabeln. 

Experiment handlar om att uttala sig om det som kallas orsakssamband och Kjellberg och 

Sörqvist (2011) tar upp ett antal krav som experiment behöver uppfylla. Ett krav är att 

forskarna måste ha kontroll över det vars effekt de vill studera. Allt som kan variera, så som 

högt och lågt, stort och litet, bra och dåligt, varmt, kallt, ung, gammal, kallas för en variabel. 

Det gäller då för forskaren att kunna kontrollera den oberoende variabeln som vi tidigare 

nämnt är den variabeln forskaren själv styr och manipulerar. Samtidigt behöver forskaren 

också ha kontroll så att det verkligen går att mäta den beroende variabeln på ett bra sätt för att 

avgöra effekten av den oberoende. 

I vårt fall vill vi alltså se vad som händer med eko-label effekten (beroende variabeln) när vi 

varierar våra oberoende variabler som är produktens positionering mot antingen ekologisk, 

ekonomisk eller social hållbarhet. Kommer eko-label effekten att synas oberoende på vilken 

typ av hållbarhet (ekologisk, ekonomisk eller social hållbarhet) produkten påstår sig värna 

om? 

Konstanthållning och randomisering 

Saunders (2012) belyser att syftet med ett experiment är att undersöka möjligheten för en 

oberoende variabel att orsaka en ändring i en annan beroende variabel. Med detta menar 

Saunders (2012) på att forskare använder sig av så kallade hypoteser istället för vanliga 
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forskningsfrågor inom experiment. Detta är alltså variabler vars effekt forskaren inte vill mäta 

då de inte ingår i det orsaksförhållande forskaren är intresserad av. Det finns två sätt för 

forskaren att ta kontroll över dessa olika ovidkommande variabler. Ett av dem är vad som 

kallas konstanthållning vilket innebär att om man vet att tillexempel temperaturen i ett rum 

kan påverka det orsakssamband forskaren är intresserad av så hålls temperaturen konstant 

genom hela experimentet. Genom detta möts alla deltagarna av samma rumstemperatur när de 

genomför experimenten. Samtidigt vore det väldigt förenklat att påstå att en konstanthållning 

av de ovidkommande medför att de inte påverkar resultatet. Om vi tar exemplet med 

temperatur så kanske svaren skulle skilja sig om alla möts av en hög temperatur jämfört med 

vad det hade blivit om det hade varit en lägre. Vi kan tänka oss att poängen tillexempel skulle 

bli lägre om det är kallt i rummet.  Detta spelar dock oftast ingen roll då det inte är 

deltagarnas faktiska poäng som är intressant utan skillnaderna mellan olika betingelser. 

Skillnaden mellan åtta och tio är två på samma sätt som skillnaden mellan tre och fem också 

är två. Olika poäng, samma skillnad (Kjellberg & Sörqvist 2011).  

Ett annat sätt för att kontrollera ovidkommande variabler är det som kallas randomisering. Det 

innebär att forskaren slumpmässigt fördelar deltagarna på experimentets betingelser. Då alla 

deltagare skiljer sig från varandra genom allt från intelligens, läskunnighet, uthållighet, 

förkunskap inom ämnet etc. vilket är egenskaper som alla är ovidkommande variabler då de 

kan påverka resultatet. Personegenskaper kan få stora konsekvenser för resultatet och är 

därför något som forskaren måste ha kontroll över. För att få de olika betingelsegrupperna att 

bli så jämbördiga som möjligt låter forskaren slumpen avgöra vilken person som ska ingå i 

vilket grupp. Genom detta anser forskare att grupperna troligen blir jämbördiga förutsatt att 

undersökningen har många deltagare (runt 100) (Bryman, Bell, & Nilsson, 2013). 

Då vår egen studie genomfördes i vad som kallas "Rävhallen" på högskolan i Gävle hade vi 

ingen möjlighet att styra vissa förhållanden så som ljus, ljud och temperatur. Det är stor lokal 

där många människor passerar dagligen vilket också var anledningen till att vi valde just 

denna plats. Samtidigt valde vi att genomföra våra experiment mellan samma tider (10-15) 

vilket vi både gjorde för att det är under denna tid, och framför allt lunchtid som det passerar 

mest människor förbi oss, samtidigt som miljön under dessa timmar blir relativt lika. Dock 

blev konstanthållning en metod som blev svår för oss att genomföra när vi valde den lokal vi 

gjorde. Hade vi varit i ett laboratorium hade förutsättningarna varit en annan. Det vi dock 

kunde göra för att undvika ovidkommande variabler var randomisering. Genom att 
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slumpmässigt välja ut människor hoppas vi att olika personlighetstyper blivit representerade i 

våra tre olika grupper. Detta går vi dock inte på närmare under avsnittet om urval.    

3.1.2 Operationalisering 

Operationaliseringen handlar om att omsätta någonting teoretiskt begrepp till någonting som 

kan observeras, exempel att mäta smak med ett smaktest. I ett experiment ingår minst en 

oberoende variabel och minst en beroende variabel. Den beroende variabeln är när vi mäter 

effekten som undersöks när vi utför experimentet. Genom att mäta den beroende variabeln i 

olika betingelser kan vi dra olika slutsatser om hur den oberoende variabeln påverkar den 

beroende. Inom psykologin används oftast hypotetiska konstruktioner, såsom att variabeln 

som används inte är möjlig att observera, utan det är de faktorerna som påverkar variabeln 

som observeras och förklarar det som observeras. Om vi vill studera en hypotetisk 

konstruktion, måste vi göra en operationell definition av den. Det innebär att vi måste välja en 

observerbar indikator på den hypotetiska konstruktionen. Då definieras begreppet utifrån det 

sätt vi har valt att genomföra experimentet på. Då blir det möjligt att peka på någonting och 

säga ”detta är vårt mått på den hypotetiska konstruktionen”. Vilket i vårt fall blir ”upplevelsen 

av smak, utifrån de olika aspekterna som bidrar till valet av den ekologika vindruvan” 

(Kjellberg & Sörqvist, 2011). 

Det händer att det uppkommer kritik mot experimentell design. Kritiken är berättigad då det 

saknas operationella definitioner och uttal av det generella begreppet i slutsatsen. Det är 

viktigt att metoden är starkare än kravet på operationella definitioner, eftersom det skulle ske 

på bekostnad av den experimentella metodens styrka (Bryman, Bell, & Nilsson, 2013). Vilket 

i vårt fall är kontrollen att smaka vindruvorna och sedan uttala sig i de kommande frågorna, 

för att på sådant sätt ge ett underlag för kommande resultat och slutsats.  

3.1.3 Mätningens reliabilitet och validitet 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) är det viktigt att svaren ifrån den experimentella 

undersökningen är tillförlitliga. Uppkommer det brister i tillförlitligheten kan bristerna vara 

av två slag, reliabilitet- och validitetsbrister. Reliabilitet visar mätningarnas precision och 

förmågan att bli lika. Går experimentet att genomföra på samma sätt igen, under lika 

förutsättning och få samma resultat? Då har experimentet hög reliabilitet (Yin & Nilsson, 

2007).  Medan validiteten har att göra med i vilken utsträckning mätningarna träffar rätt, att 

det som mäts är det som ska mätas, vilket innebär tolkningen av det som observerats (Wibeck, 

2000).  
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3.1.3.1Reliabilitet 

Visar det sig att en mätning har en perfekt reliabilitet kommer mätningen ge samma resultat 

om mätningen upprepas, under förutsättning att det verkliga värdet inte har ändrats. En 

mätning med låg reabilitet skulle lika gärna kunna lotta ut slumpmässiga värden. Om 

mätningen innehåller en låg reliabilitet är det bra att göra upprepade mätningar och beräkna 

medelvärdet av dessa. Genom detta kan metodens reliabilitetsproblem lösas och tillämpas i 

fler sammanhang. Med upprepade mätningar kan medelvärdet för varje betingelse beräknas 

och bli mindre känslig för ovidkommande variabler som kan ha påverkat enskilda mätningar. 

Reliabiliteten bestäms av hur stora de slumpmässiga mätfelen är, men kravet på perfekt 

reliabilitet uppfylls sällan eller aldrig fullständigt. Visar det sig att felet med mätinstrumentet 

är dålig reliabilitet, samtidigt som validiteten är hög, kommer mätningarna ligga kring det 

riktiga, felfria, värdet (Olsson & Sörensson, 2007; Wibeck, 2000). 

Men vad händer om det inte är möjligt att upprepa mätningen? Hultén et al. (2007) nämner 

hur viktigt det är att göra fler mätningar på varje person och beräkna medelvärdet av dessa, 

för att få en högre reliabilitet. Men detta är inte alltid möjligt. Det blir inte meningsfullt att 

ställa samma fråga till samma person flera gånger, då är risken att personen ifråga lär sig hur 

han eller hon ska svara. Då blir inte svaren slumpmässiga och oberoende av varandra, vilket 

är grunden för att svaren ska bli meningsfulla och kunna användas. Vid ett sådant fall brukar 

forskarna utföra ett flertal frågor som mäter samma typ av hypotetiska konstruktion som ger 

ett bättre stöd till en högre reliabilitet.  

Inom mätningsdesign är det, enligt Wibeck (2000) fördelaktigt att ha många försöksdeltagare. 

Eftersom det ger ett bredare underlag för att räkna ut medelvärdet från mätresultaten. Om det 

bara är ett fåtal deltagare finns det en risk att mätvärdena blir extrema på något sätt, som 

exempel att försökspersonerna kommer ifrån samma umgängesgrupp med likasinnade 

värderingar, som då leder till att svaren blir allt för lika och svåra att studera. 

3.1.3.2 Validitet 

Hög validitet innebär att mätningen mäter det som ska mätas. Målsättningen med ett 

experiment är att mäta det som ska mätas på ett så bra sätt som möjligt. Det innebär att testet 

som utförs bör mäta det som experimentet avser att mäta, för att inte missa någon viktig 

aspekt av fenomenet eller något som inte är relevant i sammanhanget (Olsson & Sörensen, 

2011; Wibeck, 2000). 
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Vilket inte alltid är självklart. Ett bra exempel på att validiteten kan vara ett problem är hur 

trafikpolisen står inför en rad olika problem. Deras uppgift är inte att förhindra 

alkoholpåverkade personer från att vistas i trafiken, utan snarare att förhindra trafikfarliga 

människor att vistas där. Om polisen låter bilister blåsa, så ger det ett mått på hur 

alkoholpåverkade de är, vilket inte nödvändigtvis är ett bra mått på deras körförmåga. Där kan 

polisens mätinstrument kritiseras för att ha låg validitet. Eftersom det inte är alkoholhalten 

som är huvudpunkten i mätningen, utan om personen ifråga är i körbart skick eller inte. 

Lagstiftningen har sett att polisen använder ett mått, promillehalt, som är väldefinierat, och 

kan användas som ett mätinstrument som har hög reabilitet, även om måttets validitet kan 

ifrågasättas (Kjellberg & Sörqvist, 2011).  

Det är svårt att visa hur personen som utsätts för mätningen uppfattar den. Tycker personen 

det verkar vara rimligt och relevant att göra mätningen, har mätningen face validity, ser det ut 

som om mätningen har validitet. Detta kan vara viktigt att tänka på när mätningen utformas, 

för om inte personen uppfattar mätningen relevant, kommer den förmodligen inte att besvara 

frågorna. En annan aspekt som är viktig att tänka på är innehållsvaliditeten, som grundar sig 

på en bedömning av hur de beroende variablerna täcker det som ska mätas för att göra 

mätningen relevant. Vad som är relevant för innehållsvaliditeten är upp till oss själva eller 

andra forskare att avgöra. Olika forskare bedömer på olika sätt. Därför kan det vara bra att 

flera forskare får bedöma hur hög validiteten är på det som mäts. Det ger en intersubjektiv 

bedömning som innebär att flera personer som är oberoende av varandra gör en bedömning av 

något. Om dessa personer gör likasinnade bedömningar, sätter de graden på vad som är hög 

validitet av den aktuella mätningen.  

Kjellberg och Sörqvist (2011) nämner även kriterierelaterad validitet och begreppsvaliditet. 

Där kriterierelaterad validitet är en undersökning om måttet, från den nya undersökningen har 

ett samband med den vedertagna indikatorn på samma hypotetiska konstruktion, exempel när 

måttet utgår från ett gammalt test. Kriterierelaterade validiteten anger om den framtida 

mätningen är förutsägbar eller inte. Begreppsvaliditet kan betraktas som en form av 

kriterievaliditet som grundar sig på teoretiska synsätt om hur olika variablar bör förhålla sig 

till varandra. Alltså i vilken grad ett mått har i samband med andra mått som förväntas utifrån 

det som ska mätas. 
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3.1.3.3 Validitets- och reliabilitetsproblem 

Problem som ska beaktas när mätningar görs är att vara uppmärksam på om validiteten har en 

hög innehållsvaliditet, d.v.s. mäts det som ska mätas utan att andra aspekter förvirrar 

försöksdeltagaren? Finns det någon annan förmåga som kan påverka prestationen i testet? I 

sådant fall mäter testet fler aspekter än vad som egentligen ska mätas (Olsson & Sörensen, 

2011). Det är viktigt att försökspersonen har förmågan att koncentrera sig på den mätningen 

som ska utföras och inte blir påverkad av något som försvårar hans eller hennes 

svarsmöjligheter. När det handlar om reliabilitet är det en bra förutsättning att mätningen 

innehåller en hög reliabilitet, eftersom en god reliabilitet är nödvändigt för en god validitet. 

För att mätningen ska ha en hög reliabilitet är det viktigt att mätningen går att utföra igen och 

få samma resultat som tidigare mätning fått, under förutsättning att det verkliga värdet 

stämmer (Wibeck, 2000). 

3.2 Experimentets utformning  

Denna modell beskriver vilka frågor våra enkäter innehållit och varför vi valt att använda 

dem. Den riktiga enkäten finns som bilaga. 

Enkät Fråga Beskrivning 

Smakuppfattning på vindruvor En av de variabler vi vill testa hur de påverkas i valet av den konventionella samt 

den ekologiska vindruvan 

Hälsouppfattning på vindruvor En av de variabler vi vill testa hur de påverkas i valet av den konventionella samt 

den ekologiska vindruvan 

Kaloriuppfattning av vindruvor En av de variabler vi vill testa hur de påverkas i valet av den konventionella samt 

den ekologiska vindruvan 

Vitaminuppfattning på vindrovor En av de variabler vi vill testa hur de påverkas i valet av den konventionella samt 

den ekologiska vindruvan 

Betalningsvillighet för vindruvor (WTP) En av de variabler vi vill testa hur de påverkas i valet av den konventionella samt 

den ekologiska vindruvan 

Ålder För att kunna dela upp respondenterna i olika grupper 

Kön För att kunna dela upp respondenterna i olika grupper 

Utbildningsnivå För att kunna dela upp respondenterna i olika grupper 

Hushållets sammanlagda inkomst För att kunna dela upp respondenterna i olika grupper 

Uppfattning om ekologisk mat För att dela upp i grupper och kolla hur uppfattningen är om ekologiskmat 

Oro för dagens miljöproblem ang...Alla levande 

varelser 

För att se på vilket sätt respondenter är miljömedvetna 

...Mig För att se på vilket sätt respondenter är miljömedvetna 

...Alla människor För att se på vilket sätt respondenter är miljömedvetna 

...Växter För att se på vilket sätt respondenter är miljömedvetna 

...Min livsstil För att se på vilket sätt respondenter är miljömedvetna 

...Människor i min närhet För att se på vilket sätt respondenter är miljömedvetna 

...Djur För att se på vilket sätt respondenter är miljömedvetna 

...Min hälsa För att se på vilket sätt respondenter är miljömedvetna 
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...Framtida generationer För att se på vilket sätt respondenter är miljömedvetna 

...Livet i havet För att se på vilket sätt respondenter är miljömedvetna 

...Min framtid För att se på vilket sätt respondenter är miljömedvetna 

...Mina barn För att se på vilket sätt respondenter är miljömedvetna 

 

3.2.1 Urval och undersökningsgrupp  

Antal deltagare i experimentet efter bortfall som berodde på ofullständiga ifyllda enkäter blev 

totalt 117 personer vilket ger 39 personer i varje betingelse. Deltagarna blev rekryterade 

utifrån att vi räknade ett, två, tre och valde den tredje personen. Detta varvade vi med att 

räkna till fem ett fåtal gånger. När en deltagare blev vald, noterade vi vilket kön deltagaren 

hade för att se om det blev jämt fördelat mellan deltagarna, vilket det blev. Ålder på 

deltagarna var ingenting vi vägde in i urvalet av deltagare. 

Då vårt experiment genomfördes i vad som kallas "Rävhallen", en stor bred korridor med nära 

anslutning till skolans bibliotek och café, på högskolan i Gävle var urvalet ett så kallat 

bekvämlighetsurval. Vi rättfärdigar användandet med bekvämlighetsurval med att vi inte är 

intresserade av att ta reda på hur personer inom en viss population fördelar sig i en viss 

variabel. Det vi är intresserade av i vår experimentella studie är att studera effekten av en 

förändring. Det vi gör är att vi går in och manipulerar en variabel till skillnad från forskare 

inom deskriptiva studier. Detta menar Kjellberg och Sörqvist (2011) för att problemet med 

icke-representativa stickprov. Vi ser heller inte att huruvida man föredrar ekologiska 

produkter eller inte påverkar huruvida man studerar på högskolan i Gävle eller inte vilket gör 

att vi inte anser att stickprovet vi fått fram blir icke-representativt på grund av att det baseras 

på studenter. Samtidigt var vi heller inte intresserade av storleken på effekten utan snarare om 

den fanns överhuvudtaget eller inte i de olika betingelserna. Vi har utfört ett fältexperiment 

som innebär att experimentet utförs i en verklig miljö. Där resultatet visar på hur 

kunduppfattningen kan påverkas oavsett om experimentet medför att vi inte riktigt kan 

generalisera till hela befolkningen (Bryman et al., 2013). 

3.2.2 Datainsamlingsmetoder  

Enligt Yin och Nilsson (2007) ska beskrivningen av vad som används i datasamlingen och 

vilken funktion de fyller i studien vara klar och tydlig. Det ska framgå hur de olika 

variablerna mäts i frågeställningarna.  Datainsamlingsmetoderna ska vara så noggrant 

beskrivna att det finns en möjlighet för andra att replikera mätningarna.  

Figur 4 Enkätens utformning 
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3.2.2.1 Design   

Kjellberg och Sörqvist (2011) tar upp vad som kallas mellanpersonsdesign och 

inompersondesign. Vilket handlar om huruvida det är samma person eller olika som är med 

om alla betingelser. Vid en mellanpersonsdesign ingår en deltagare endast vid en betingelse 

medan vid en inompersondesign är det samma person som ingår i alla betingelser. För vår 

studie har vi valt en mellanpersonsdesign. Det finns för- och nackdelar med båda typer. När vi 

använder olika personer mellan våra betingelser finns det alltid en risk att det är gruppernas 

olika personliga egenskaper som gör skillnaden istället för det vi valt att experimentellt 

manipulera. Detta problem får vi aldrig om vi använder oss av en inompersondesign. Dock 

innebär det inte att man alltid bör använda sig av en inompersondesign bara på grund av detta. 

I de fall man vill testa två olika metoder och jämföra vilken som fungerar bäst är det 

tillexempel omöjligt att använda sig av en inompersonsdesign då deltagaren inte kan avlära 

sig något det fått lära sig genom en viss metod för att sedan kunna avgöra om det funkar 

bättre genom den andra.  

Vi valde att genomföra en mellanpersonsdesign mycket på grund av att vi anser att deltagarna 

skulle kunna förstå för mycket av de olika betingelserna och välja att svara på ett sätt som de 

anser vara önskvärt snarare än vad de själva anser. Då alla våra tre betingelser värnar om 

hållbarhet men med olika inriktningar såg vi också risken att deltagarna skulle tröttna om de 

tvingades svara på tre väldigt liknande enkäter. Om deltagarna tröttnar och endast börjar 

kryssa i rutorna utan att läsa och ordentligt ta ställning skulle resultaten inte bli tillförlitliga. 

3.2.2.2. Procedur 

Studien genomfördes som tidigare nämnt i "Rävhallen" på Gävle Högskola. Rävhallen är en 

korridor med fyra möjliga ankomstvägar där det dagligen passerar studenter för att bland 

annat ta sig till skolans kafeteria eller bibliotek. Vi hade tre bord där deltagarna möttes av 

olika information om den ekologiska vindruvan. Deltagarna blev rekryterade utifrån att vi 

räknade ett, två, tre och valde den tredje personen. Detta varvade vi med att räkna till fem ett 

fåtal gånger. När vi väl fick kontakt med personen sa vi: 

”Hej! Vi håller på med ett experiment till vårt examensarbete där 

experimentet innebär att du smakar på två vindruvor. Därefter 

besvarar du en enkät, detta tar upp till fyra, fem minuter. Som tack för 

din medverkan får du en Daim.” 
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Något vi märkte var att det oftast var fler från samma grupp som ville delta i experimentet, 

vilket de givetvis fick. Fördelningen mellan tjejer och killar fungerade väl, genom att efter 

varje val av deltagare skriva ner om det var en tjej eller kille. Vilket ledde till att vi fick en 

överblick om det var något av könen som hade majoritet. Vårt mål var att få en jämn 

fördelning mellan tjejer och killar utan att behöva gå ifrån vår rekryteringsstrategi.  

Experimentet var utformat på det sättet att alla deltagare fick smaka på två vinddruvor där den 

ena uppgavs vara ekologisk och den andra konventionell. Deltagarna blev informerade om att 

de först skulle läsa lite fakta om den ekologiska vindruvan för att sedan smaka den 

konventionella och därefter den ekologiska. Efter provsmakningen skulle deltagarna fylla i en 

enkät där de bland annat skulle bedöma smaken och andra faktorer på den ekologiska 

vinddruvan i förhållande till den konventionella. Deltagarna fick all information om hur 

experimentet skulle genomföras innan de lämnades ensamma att i lugn och ro läsa den 

inledande informationen om den ekologiska vindruvan. Deltagarna möttes av en av tre 

möjliga informationstexter, betingelser, som antingen riktade sig mot social, ekonomisk eller 

ekologisk hållbarhet. Nedan följer de tre olika informationstexterna. Då experimentet var en 

mellanpersondesign möttes alltså en deltagare endast av en av texterna.  

"Hej!  Vindruvorna i denna ask är ekologiska och odlas i Sydafrika. 

Varje såld ask bidrar till att förbättra arbetarnas ekonomiska 

situation. Bara en liten del av vinsten går till mellanhänder. 

Vindruvorna bidrar alltså i första hand till att lösa ekonomiska 

problem." 

 

"Hej! Vindruvorna i denna ask är ekologiska och odlas i Sydafrika. 

Varje såld ask bidrar till att förbättra arbetsförhållandena vid 

odlingarna och arbetarnas rättigheter. Vindruvorna bidrar alltså i 

första hand till att lösa sociala problem."  

 

"Vindruvorna i denna ask är ekologiska och odlas i Sydafrika. Varje 

såld ask bidrar till att främja produktion med mindre klimatpåverkan 

och minskning av bekämpningsmedel. Vindruvorna bidrar alltså i 

första hand till att lösa miljöproblem." 
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Deltagarna fick utöver att bedöma smak, hälsoeffekt, vitamininnehåll och kaloriinnehåll även 

skriva hur mycket de ansåg sig vara beredda att betala för en ask med den ekologiska 

vinddruvan de just fått smaka. Som referens fick de veta att en ask av den konventionella 

druvan kostade 31,90kr. Enkäten innehöll också en del som var till för att mäta deltagarnas 

"environmental concern" där de fick skatta hur oroliga de var för att miljöproblemen skulle 

drabba dem ur olika aspekter. Samt att enkäten också innehåll frågor för att mäta vad som 

kallas "socially desirable responding" som ska fånga upp huruvida deltagarna svarar som de 

tror att samhället vill att de ska svara.  

3.2.2.3 Dataanalys  

Vi valde att använda oss av analysprogrammet - SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) för att förstå orsakssambandet mellan teorin och empirin. Vi genomförde en 

korrelationsanalys, en klusteranalys och en T-analys. Vi hade för avsikt att genomföra en 

faktoranalys men materialet räckte tyvärr inte till för detta.  

En korrelationsanalys är en statistisk metod som innebär att man räknar ut sambandet mellan 

två variabler. Korrelationen kan vara både positiv och negativ. Den positiva korrelationen 

innehåller höga värden och innebär att två variabler har gett liknande utslag eller svar. Den 

negativa korrelationen innebär att höga värden på den ena variabeln hänger ihop med låga 

värden på den andra. Eller tvärt om. Variablerna är då olika varandra. En korrelation har olika 

värden och är olika starka, den svagaste har värdet 0,000, vilket innebär att det inte finns 

något samband mellan variablerna. Den starkaste korrelationen har ett värde på -1 eller +1, 

men dessa hittar man sällan i verkligheten. När man läser av korrelationen söker man efter 

värden som är nära -1 eller +1 och har **, som betyder att SPSS har markerat variablerna för 

att de har ett starkt samband (“SPSS-akuten,”). 

Vi har även använt oss av analysmetoden klusteranalys. Här delar programmet SPSS in 

svarspersonerna med liknande svar i olika kluster. Vi har jämfört variablerna med varandra 

för att analysera skillnader och likheter av hur deltagarna uppfattar ekologiska produkter. 

För att undersöka skillnader i medelvärdet mellan två eller flera populationer har vi valt att 

använda oss av en variansanalys, ANOVA (Analysis of Variance). ANOVA testar hypotesen 

att alla medelvärden är lika. Då får vi fram alla medelvärden samtidigt och kan därmed läsa av 

analysen med 95 % säkerhet, vilket då blir ett bra test. Om analysen ger ett signifikant resultat 

kan vi vara 95 % säkra på att minst ett av medelvärdena skiljer sig ifrån de andra på ett sätt 

som inte beror på slumpen. 
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3.3 Metodkritik  

Angående kritiken mot vårt experiment kan vi förstå att det kan finnas en uppfattning om att 

det inte är helt representativt för Sveriges befolkning att använda sig av studenter. I det fallet 

lutar vi oss mot att det är en vedertagen metod inom forskningsgenren att utföra studier på 

studenter. Samtidigt går det att förstå om någon hävdade att vi skulle genomfört experimenten 

på t.ex. en matvaruaffär för att fånga människor i färd med att göra faktiskta inköp. 

Bekvämlighetsurval samt forskningstradition är dock anledningen till att studien och dess 

experiment genomfördes på det sätt det beskrivits. Bekvämlighetsurvalet rättfärdigar vi, som 

tidigare nämnt, med att vi inte var intresserade av att ta reda på hur personer inom en viss 

population fördelar sig i en viss variabel. Det vi var intresserade av i vår experimentella studie 

var att studera effekten av en förändring. 

Angående experimentet vill vi rikta kritik till att vi inte tydligt angav att vi menade hushållets 

inkomst per månad. Då vissa deltagare frågade kunde vi informera om detta men då felet 

upptäcktes för sent kan vi inte med säkerhet använda den informationen och göra kopplingar 

mellan hushållens inkomst och viljan/förmågan att betala mer eller handla ekologiskt. Detta är 

något vi hade uppskattat att kunna analysera och därför något vi verkligen tar med oss till 

vidare studier att noggrannare kontrollera varje fråga.  

Vidare kan vi efterhand se att vi hade velat få in ett ännu bredare material för att haft 

möjlighet att genomföra en faktoranalys i SPSS. Utifrån den hade vi kunna hitta speciella 

svarsmönster, som förklarar varför en person har svarat på ett visst sätt på en fråga och då 

visar att personen även skulle ha svarat på samma sätt på en annan fråga. Faktoranalysen 

granskar även frågorna i enkäten för att se om antalet frågor skulle kunna kortas ner, men 

fortfarande innehålla samma innehåll och bredd. Det går alltså att göra en djupare analys med 

faktoranalysen (“SPSS-akuten,”). Samtidigt uppfyllde vi kraven för vad som anses godtagbart 

för ett experiment med en mellanpersonsdesign, men med facit i hand hade vi självklart 

skaffat oss ett än bredare material.   

3.3.1 Källkritik 

När vi arbetade med litteraturinhämtningen har vi försökt hitta relevanta artiklar med många 

citeringar, som berör vårt ämne. Vi började vår resa med att vi utgick från en artikel och 

jobbade oss bakom genom dennes referenser och vidare genom referenslistor. Genom det 

anser vi att det går att se en röd tråd genom det material vi har inhämtat samt att vi anser att 

det gör att våra artiklar är intressanta och relevanta för ämnet vi valde. Angående antalet 
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citeringar så innebär ett högt antal citeringar att ett flertal forskare har använts sig av den. 

Detta ökade vår tilltro på kvalitén i våra artiklar.  
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4. Resultat  

4.1 Korrelationsanalys  
I korrelationsanalysen har vi valt ut några korrelationer vi anser vara extra intressanta. De 

absolut starkaste positiva korrelationerna fick vi mellan våra frågor där deltagarna fick skatta 

vad de tyckte om ekologisk mat utifrån olika ord som liknade varandra (angenäm, bra, 

fördelaktig, positiv). Dessa har vi valt att inte ta upp för vidare diskussion här då vi anser att 

det inte är så uppseendeväckande att deltagarna svarat liknande på dessa frågor. Hade vi sett 

starka negativa korrelationer här hade vår utgångspunkt varit en annan. Det hade inneburit att 

deltagarna angett att de ansåg att ekologisk mat var bra men inte positiv tillexempel. Vid det 

utfallet hade det varit högintressant att försöka analysera varför det skulle skilja sig.  

Samband mellan fråga 2 och 4.  

Miljö: -,014 

Ekonomiska: ,207 

Sociala: ,481** 

2: Ange hur hälsosam du tror att den ekologiska vindruvan är.  

4: Ange hur mycket vitaminer du tror att den ekologiska vindruvan innehåller. 

I detta samband ser vi att korrelationen mellan hur hälsosam deltagarna trott att den 

ekologiska vindruvan är och hur mycket vitaminer de tror den innehåller har starkast 

korrelation inom den sociala betingelsen. När vi tittar på den samlade deskriptiva statistiken 

över de tre betingelserna ser vi att både fråga 2 och 4:a har ett högre värde än den 

förutbestämda sexa som den konventionella vindruvan har (6,97 och 7,93). Detta innebär 

således att deltagarna över lag ansett att den ekologiska vindruvan både är något 

hälsosammare och innehåller fler vitaminer än den konventionella. Vår korrelationsanalys 

visar dock det intressanta att det är just inom den sociala betingelsen det går att se att se att de 

som svarat högre på hur hälsosam de tror vindruvan är även svarat högre på hur mycket 

vitaminer de tror att den innehåller.    

Att resultaten visar på att deltagarna anser att den ekologiska vindruvan både är hälsosammare 

samt innehåller mer vitaminer än den konventionella stämmer överens med vad Padel & 

Foster (2005) samt Pedro Pereira Luzio & Lemke (2013) tar upp som ett motiv för att 
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konsumera ekologiska produkter. De menar att anledningen till att konsumenterna vill köpa 

ekologiska produkter är både att de månar om sin hälsa samt att de tror att ekologiska 

produkterna är mer näringsrika. Forskning har funnit hälsofördelar med ekologisk frukt hos 

bananflugor (Scialabba & Müller-Lindenlauf, 2010), samtidigt som annan forskning 

fortfarande debatterar om huruvida ekologiska produkter faktiskt är bättre ur ett 

hälsoperspektiv (Curl, Fenske, & Elgethun, 2002; Magkos, Arvaniti, & Zampelas, 2006; 

Worthington, 2001). Oberoende av om det finns faktiska hälsofördelar eller ej med ekologiska 

produkter visar vårt resultat på att det i alla fall existerar en tro på att ekologiskt är bättre ur 

hälsosynpunkt samt vitamininnehåll. Samt att de deltagarna som ingick i den sociala 

betingelsen har en stark korrelation mellan fråga två och fyra.   

Samband mellan fråga 1 och 4 

Miljö: ,320* 

Ekonomiska: ,146 

Sociala: ,365* 

1:  Ange hur god du tycker att den ekologiska vindruvan är.   

4: Ange hur mycket vitaminer du tror att den ekologiska vindruvan innehåller.  

I detta samband ser vi att korrelationen mellan hur god deltagarna ansett att den ekologiska 

vindruvan är och hur mycket vitaminer de tror den innehåller har starkast korrelation inom 

miljö och sociala betingelserna. När vi tittar på den samlade deskriptiva statistiken över de tre 

betingelserna ser vi att både fråga 1 och 4:a har ett högre värde än den förutbestämda sexa 

som den konventionella vindruvan har (6,97 och 7,93). Detta innebär således att deltagarna 

över lag ansett att den ekologiska vindruvan både är något godare och innehåller fler 

vitaminer än den konventionella.  

Tidigare forskning (Sörqvist et al, 2015) visar på att människor tenderar att glorifiera 

ekologiska produkter och anse att dessa smakar bättre. Detta stämmer överens med vårt 

resultat. Andra studier menar dock att faktorer som smak är för subjektivt att mäta som en 

helhet och att varje produkt måste mätas individuellt. Saker som om produkten är tillagad 

eller rå kan även det spela in (Theuer 2006). I vårt experiment var vindruvorna råa och 

självklart fanns risken att någon inte gillar vindruvor. Detta försökte vi motverka genom att 

sätta ett förutbestämt smakvärde på den konventionella vinddruvan. Samtidigt är det självklart 
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svårt att svara på huruvida de som anser att den ekologiska vindruvan är godare hade svarat 

samma med någon annan produkt.  Intressant här är att vi får fram en stark korrelation mellan 

två av tre betingelser.      

Att resultaten visar på att deltagarna anser att den ekologiska vindruvan innehåller mer 

vitaminer än den konventionella stämmer överens med vad Padel & Foster (2005) samt Pedro 

Pereira Luzio & Lemke (2013) tar upp som ett motiv för att konsumera ekologiska produkter 

som vi tog upp i den förra korrelationen.  

Samband mellan fråga 3 och 5 

Miljö: ,107 

Ekonomiska: -,346* 

Sociala: ,077 

3. Ange hur du tror att kaloriinnehållet ser ut för den ekologiska vindruvan. 

5. Hur mycket skulle du vara beredd att betala för en ask ekologiska vindruvor? (Asken 

med konventionella vindruvor kostar 31,90kr). 

I detta samband ser vi att korrelationen mellan hur deltagarna tror att kaloriinnehållet ser ut 

för den ekologiska vindruvan och vad de skulle vara beredd att betala för en ask ekologiska 

vindruvor har en negativ korrelation i den ekonomiska betingelsen. Den negativa 

korrelationen innebär att deltagare som svarat lågt på kaloriskalan har svarat högt på vad de är 

villiga att betala. Viktigt att komma ihåg här är att kaloriskalan är "vänd". Det innebär att ett 

lågt kaloriinnehåll ger ett lågt svar på skalan. Den deskriptiva statistiken visar att deltagarnas 

medelvärde angående kalorifrågan ligger på 5,73 vilket innebär att de anser att den ekologiska 

vindruvan innehåller färre kalorier än den konventionella. Att den ekologiska vindruvan 

skulle innehålla färre kalorier än den konventionella stämmer väl överens med Sörqvist et al 

(2015) studie.  

Gällande den deskriptiva statistiken över hur mycket deltagarna var beredda att betala var det 

lägsta värdet 25, maximala 50 och med ett medelvärde på 37,03. Det innebär alltså att 

deltagarna överlag är beredda att betala 5,13kr mer för ett paket ekologiska vindruvor. 

Prisfrågan och huruvida det spelar roll för konsumenterna när det gäller ekologisk/organisk 

mat har diskuterats som tidigare nämnt i teoridelen. Konsumenter är generellt positivt 
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inställda till ekologisk/organisk mat då denna associeras med bättre smak samt att den skulle 

vara bättre för hälsan, miljön och djuren menar Grankvist & Biel, (2001), Marian, 

Chrysochou, Krystallis, & Thøgersen, (2014) och Sörqvist et al (2015) vilket även vårt 

resultat visar. Marian et al (2014), Olson, (2013) och Pedro Pereira Luzio & Lemke, (2013) 

studier visar dock på att en återkommande anledning till att inte köpa ekologisk/organisk mat 

är det högre priset.  

Annan forskning gjord i Nederländerna (Bunte, van Galen, Kuiper, & Tacken, 2010) visar i 

sin tur på att försäljningen av ekologisk/organisk mat inte ökade trots att dessa produkter 

prissänktes till en nivå som stämde överens med konventionella produkter. Olson (2013) 

menar att de konsumenter som är villiga att betala ett högre pris trots vissa kompromisser 

rörande produkten är vad han väljer att kalla de "mörkgröna konsumenterna". De resultaten vi 

nu presenterar visar att våra deltagare är beredda att betala ett högre pris för de ekologiska 

vindruvorna. Rödiger & Hamm (2015) menar att prisets roll för konsumenternas köpbeteende 

fortfarande är en viktig fråga för debatt.   
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1 18,000

2 10,000

3 52,000

4 1,000

5 36,000

117,000

0,000

Number of Cases in each Cluster

Cluster

Valid

Missing

1 2 3 4 5

Nummer på enkäten 1= Miljö 2= Ekonomi 3= Sociala 3 1 2 2 2

Ange hur god du tycker att den ekologiska vindruvan är? 8 6 7 10 7

Ange hur hälsosam du tror att den ekologiska vindruvan är? 8 8 8 10 8

Ange hur du tror att kaloriinnehållet ser ut för den ekologiska vindruvan: 6 6 6 3 6

Ange hur mycket vitaminer du tror att den ekologiska vindruvan 

innehåller:
8 7 7 10 7

Hur mycket skulle du vara beredd att betala för en ask ekologiska 

vindruvor?
43 35 37 45 34

Hur gammal är du? 22 36 23 61 24

Är du kvinna eller man? 1 1 1

Studerar du på högskolan i Gävle? 1 1 1 0 1

Vid vilket program? 14 4 4 17 13

Vad är inkomsten, efter skatt, i hela hushållet där du ingår? 5 3 3 4 5

Vad tycker du om ekologisk mat? (angenämt) 6 4 6 6 5

Vad tycker du om ekologisk mat? (bra) 6 4 6 6 6

Vad tycker du om ekologisk mat? (fördelaktig) 6 4 6 6 5

Vad tycker du om ekologisk mat? (positiv) 6 5 6 6 6

Hur bekymrad är du för att dagens miljöproblem drabbar alla levande 

varelser?
6 5 5 6 5

Hur bekymrad är du för att dagens miljöproblem drabbar mig? 5 4 4 6 5

Hur bekymrad är du för att dagens miljöproblem drabbar alla 

människor?
6 5 5 6 6

Hur bekymrad är du för att dagens miljöproblem drabbar växter? 6 5 5 7 6

Hur bekymrad är du för att dagens miljöproblem drabbar min livsstil? 4 4 4 3 4

Hur bekymrad är du för att dagens miljöproblem drabbar människor i 

min närhet?
5 4 4 5 5

Hur bekymrad är du för att dagens miljöproblem drabbar djur? 6 5 5 6 6

Hur bekymrad är du för att dagens miljöproblem drabbar min hälsa? 5 4 5 7 5

Hur bekymrad är du för att dagens miljöproblem drabbar framtida 

generationer?
6 6 6 7 6

Hur bekymrad är du för att dagens miljöproblem drabbar livet i havet? 6 5 6 4 6

Hur bekymrad är du för att dagens miljöproblem drabbar min framtid? 5 4 4 7 5

Hur bekymrad är du för att dagens miljöproblem drabbar mina barn? 6 5 5 6 6

Mitt första intryck av andra visar sig oftast vara korrekt. 4 5 5 7 5

Jag vet alltid varför jag gillar något. 4 5 4 3 4

När jag väl har bestämt mig, kan andra människor sällan påverka vad 

jag tycker. 4 4 4 4 5

Jag har full kontroll över mitt öde. 3 3 4 4 3

Jag ångrar aldrig mina beslut. 3 3 3 4 3

Jag är en helt rationell person. 5 4 4 6 4

Jag har stor tilltro till mina egna bedömningar. 5 5 5 5 5

Det är okej för mig att vissa tycker illa om mig. 5 5 5 1 6

Ibland ljuger jag när jag måste. 4 4 5 1 4

Det har funnits tillfällen där jag har utnyttjat någon annan till min egen 

fördel. 3 4 4 7 4

Jag lyder alltid lagen, även om det är högst otroligt att jag åker fast. 5 4 4 1 4

Jag har någon gång sagt något illa om en vän bakom hans eller 

hennes rygg. 4 6 4 4 4

Jag har aldrig kastat skräp på gatan. 2 1 2 2 3

Jag har gjort saker som jag aldrig berättar för någon annan. 5 6 5 1 5

Jag har sjukanmält mig till skolan eller jobbet trots att jag egentligen 

inte var sjuk.
4 3 5 6 5

Jag har några riktigt fula ovanor. 4 5 4 6 4

Final Cluster Centers

Cluster

4.2 Klusteranalys  
 

 

Figur 5 Kluster 

Figur 6 Kluster analys (färgerna som används är en hjälp att särskilja de olika svaren, om ni läser i 

svartvitt så är de markerade rutorna de som uppmärksammas) 
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4.2.1 Kluster 1  

Kluster 1 består av 18 svarande av de totalt 117. Deltagarna inom detta kluster har besvarat 

enkäten med den sociala betingelsen. Resultatet visar att de ”sociala klustret” är villiga att 

betala mer för en ask med ekologiska vindruvor än vad klustren 2 och 3 är som representerar 

de ekonomiska- och ekologiska klustren. Det vi också kan utläsa är att deltagarna som ingår i 

kluster 1 är yngst med en medelålder på 22, och har svarat att de har en inkomst på 40 000-49 

999 i hushållet. 

Deltagarna i kluster 1 har svarat på den övre delen av skalan (8) både gällande smak, 

vitamininnehåll och hur hälsosam den ekologiska vindruvan anses vara. Detta stämmer väl 

överens med tidigare forskning som menar på att konsumenter har en tendens att glorifiera 

ekologiska produkter (Sörqvist et al., 2015).  Det är endast kaloriinnehållet deltagarna ansett 

vara lika som den konventionella. Gällande deras uppfattning av ekologisk mat (angenämt, 

bra, fördelaktig, positiv) har kluster 1 svarat i den övre delen av skalan på samtliga fyra (6).  

Det vi också kan utläsa från kluster 1 är att deltagarna förutom att vara unga också har angett 

en oro över dagens miljöproblem. Detta genom att de svarar i den övre delen av skalan om 

huruvida de är oroliga att miljöproblemen ska komma att påverka olika aspekter i deras 

närmiljö och dem själva. Den enda av dessa frågor som hamnar i mitten på skalan är frågan 

om de är oroliga att miljöproblemen kommer drabba deras livsstil. Där har deltagarna i kluster 

1 angett ett lägre värde (4) jämfört med vad de svarat på de andra frågorna (5,6) rörande oro 

och miljöproblem. Att ungdomar idag skulle vara medvetna om de miljöproblem som finns 

hittar vi stöd för i tidigare forskning. Den ökande medvetenheten gör att unga idag har bredare 

kunskap samt agerar på ett annat sätt för att skydda miljön menar Auger et al., (2007) De 

Pelsmacker et al., (2005) och Pedro Pereira Luzio & Lemke, (2013).   

4.2.2 Kluster 2  

Detta kluster består av 10 svarande av de totalt 117. Deltagarna inom detta kluster har 

besvarat enkäten med den ekologiska betingelsen.  Detta kluster visar att utav alla deltagare 

som deltagit är dessa de som svarat lägst på skalan om vad de tycker om ekologisk mat. 

Viktigt att poängtera är dock att de inte svarat lågt på skalan utan svarat i mitten (4) på alla 

utom när ordet var "positivt" då de svarat 5. Detta kan vi utläsa från frågorna 12-15. De har 

heller inte ansett att de känt någon skillnad mellan den konventionella och ekologiska 

vindruvan (fråga 2). Det som gör att kluster två sticker ut är att trots att de inte anser att den 

ekologiska vindruvan smakar bättre än de villiga att betala några kronor mer (ca tre kronor) 
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för en ask med ekologiska vindruvor. Detta med tanke på att de inte angett något överdrivet 

intresse för den ekologiska maten samtidigt som de också angett att de tycker att de två 

vindruvorna smakade lika bra.  

Något som går att se som en anledning till att de svarande ändå angett att de är beredda att 

betala mer pengar för den ekologiska vindruvan är att dessa personer tror att den ekologiska 

vindruvan är hälsosammare än den konventionella. Där ligger deras svar på en 8:a jämfört 

med den konventionella 6:an. Vidare urskiljer sig detta kluster genom att de till skillnad från 

de andra svarade med en hög 6:a jämför med 4:or på påståendet om de sagt något illa om en 

vän bakom dennes rygg. Det går att tolka både som att deltagarna här är ärliga och erkänner 

att de gjort något liknande eller att de är oärliga och pratar illa om andra bakom deras ryggar.    

Att detta kluster anger ett högt värde på hur hälsosam den ekologiska vindruvan är stämmer 

väl överens med den forskning som vi tog upp redan i korrelationsanalysen. Vilken menar på 

att konsumenter generellt sett är positivt inställda till ekologisk/organisk mat då denna 

associeras med att den skulle vara bättre för hälsan (Grankvist & Biel, 2001; Marian et al, 

2014; Sörqvist et al, 2015). De gröna produkterna har dock ofta ett högre pris och innebär 

många gånger att konsumenten måste kompromissa rörande andra faktorer som design, 

funktion, livslängd etc. (Olson, 2013; Pedro Pereira Luzio & Lemke, 2013). Olson (2013) 

menar, som tidigare nämnt, att de konsumenter som är villiga att betala ett högre pris trots 

vissa kompromisser rörande produkten är vad han väljer att kalla de "mörkgröna 

konsumenterna".  Intressant i vårt resultat är att personerna i kluster 2 kanske inte bör anses 

som mörkgröna konsumenter trots att de är villiga till av att betala tre kronor mer för de 

ekologiska vindruvorna.  

4.2.3 Kluster 3  

Detta kluster består av 52 svarande av de totalt 117. Deltagarna inom detta kluster har fått 

besvara enkäten med den ekonomiska betingelsen. Detta är det största av våra kluster och de 

flesta deltagarna här är män. De har svarat medel på skalan i nästan samtliga frågor. Detta 

kluster liknar kluster 1 på många sätt. De uppger att de är villiga att betala mer för de 

ekologiska vindruvorna och de anser att de smakar bättre, är hälsosammare och innehåller 

mer vitaminer. Dock anser de inte att kaloriinnehållet skulle påverkas av huruvida vindruvan 

är ekologisk eller inte. Just att kaloriinnehållet skulle vara detsamma är gemensamt för alla 

våra kluster utom ett. Detta går emot Sörqvist et al (2015) studie där resultatet visade på att 

deltagarna ansåg att den ekologiska produkten innehöll färre kalorier.   
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Gällande kluster 3:s oro för att dagens miljöproblem liknar deras svar kluster 2:s i stor 

utsträckning. Kluster 3 blir således en blandning av 1 och 2 med skillnaden att här är 

deltagarna män.  

4.2.4 Kluster 4  

Detta kluster sticker ut mest bland de övriga och det består av endast en svarande. Deltagaren 

inom detta kluster besvarade enkäten med den ekonomiska betingelsen. Det vi kan utläsa från 

detta kluster är att deltagaren är en kvinna på 61 år som inte studerar på Högskolan i Gävle. 

Hon har angett högsta möjliga poäng på hur god hälsosam och vitaminrik hon tyckte den 

ekologiska vindruvan var. Hon har även svarat att hon tror att den innehåller färre kalorier än 

den konventionella vindruvan. En annan utstickande fråga är att hon svarat att det funnits 

tillfällen då hon utnyttjat någon annan till hennes egen fördel. 

Utifrån detta skiljer hon sig ifrån de andra deltagarna både vad gäller ålder och uppfattning av 

den ekologiska vindruvan. Hennes svar stämmer väl överens med tidigare forskning som vi 

tidigare tagit upp där människor anser att gröna produkter är bättre utifrån faktorer som smak, 

hälsofördelar, vitamininnehåll och kaloriinnehåll (Fillion & Arazi, 2002 Grankvist & Biel, 

2001; Marian et al, 2014; Scialabba & Müller-Lindenlauf, 2010; Sörqvist et al, 2015). Utifrån 

denna deltagare kan vi se en tydlig eko-label effekt som Sörqvist et al (2015) tar upp i sin 

studie. Då det var samma vindruva kvinnan fick smaka så kan vi se att den ekologiska 

märkningen uppenbarligen haft stor effekt.  

Med bakgrund av detta tycker vi att det vore intressant för framtida forskning att studera hur 

äldre människor ser på miljön och hur den påverkar valen av ekologiska produkter. Hon är 

även mest villig av deltagarna att betala mest för en ask med ekologiska vindruvor vilket går i 

linje med vad Olson (2013) menar, som tidigare nämnt, att de konsumenter som är villiga att 

betala ett högre pris är vad han väljer att kalla de "mörkgröna konsumenterna". Nu kanske 

inte just denna kvinna helt går att placera i det mörkgröna facket då hon svarat liknande de 

andra klustren på hur hon ser på ekologisk mat. Dock särskiljer hon sig genom hög smak, 

vitamin och hälso-poäng vilket gör att vi vill hävda att hon är mer mörkgrön än många andra i 

vår studie. Dock går det inte att dra allt för stora slutsatser utifrån en persons svar vilket gör 

att vi som nämnt finner detta intressant för vidare forskning och återkommer till detta senare.  

4.2.5 Kluster 5  

Detta kluster består av 36 svarande av totalt 117. Deltagarna inom detta kluster besvarade 

såsom kluster 3 och 4, enkäten med den ekonomiska betingelsen. Detta är det näst största 
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klustret och deltagarna är män. Deltagarna har svarat med höga poäng på hur de uppfattar 

smaken, hälsofördelen samt vitamininnehållet. Klustret liknar kluster 3 i mycket men skiljer 

sig i frågan om uppfattningen kring ekologisk mat samt inkomsten i hushållet. Detta kluster är 

också det som uppgett lägst tänkbart belopp att betala för de ekologiska vindruvorna. De 

anger dock att de är villiga att betala mer. Vi hade förväntat oss att kunna hitta några personer 

som inte skulle vara villiga att betala ett högre pris för de ekologiska produkter då tidigare 

studier (Pedro Pereira Luzio & Lemke, 2013) visat att det finns ett visst motstånd bland 

konsumenter att behöva betala ett högre pris för ekologiska produkter.   

För att identifiera den gröna konsumenten har forskare tidigare försökt att gruppera in 

konsumenter utifrån olika demografiska faktorer (Ottman, 1998; Peattie, 2001). Ottman 

(1998) skriver bland annat att den typiska gröna konsumenten är mellan 30-44 år, vilket vi ser 

stämmer i kluster fem (fråga 6). Det finns dock motstånd bland vissa forskare att använda sig 

av demografiska faktorer vid identifieringen av gröna konsumenter. Peattie (2001) delar 

istället in de grönas konsumtionsbeteende utifrån grupper baserade på situation och varför 

köpbeteendet existerar. Han anser att det finns fler utgångspunkter som avgör om en 

konsument är grön eller inte, såsom återvinning och avstånd från överkonsumtion.  
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4.3 One-Sample Test 

 

Figur 7 One-Sample Test. Visar signifikansvärdet 

Vi valde att göra ett så kallat One-Sample Test på just de frågorna som behandlar huruvida 

den ekologiska vindruvan skulle vara bättre än den konventionella rörande de 

glorifieringsfaktorer vi hittat i tidigare forskning (Sörqvist et al 2015). Smak, hur hälsosam 

produkten är samt kalori- och vitamininnehåll. Genom denna körning jämför vi deltagarnas 

svars medelvärde mot det givna värdet 6 som den konventionella vindruvan hade.  

Som vi kan se visar resultatet på, i enlighet med tidigare studier (Schuldt et al, 2012; Sörqvist 

et al; 2015), att deltagarna tenderar att tycka att den ekologiska vindruvan är godare, 

hälsosammare, innehåller färre kalorier samt mer vitaminer. Detta ser genom att det som 

betecknas som "Mean" är högre än den givna 6:an på alla utom kaloriinnehållet. Där är det 

dock viktigt att poängtera att den skalan är vänd och svar under 6 innebär där att den 

ekologiska vindruvan innehåller färre kalorier än den konventionella.  

Testet mäter även huruvida detta resultat är signifikant. Signifikansvärdet säger oss hur stor 

chans det vore att det resultat vi ser skulle bero på slumpen. Ett signifikansvärde på 

tillexempel 0,005 hade inneburit att det på 1000 endast är 5 chanser att den skillnad vi ser i 
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resultatet mellan den konventionella och ekologiska vindruvan skulle vara på grund av 

slumpen. Tittar man på våra signifikansvärden är de så låga som ,000 och som högst ,016. 

Dessa resultat är vad som kallas signifikanta och vi kan utifrån detta säga att vårt resultat inte 

beror på slumpen och att vi med största sannolikhet skulle få ett liknande resultat om detta 

experiment genomfördes på en större population. Den standardavvikelse vi kan se under 

kolumnen "Std. Deviation" är heller inte någon vi anser som hög i sammanhanget.  

4.4 Envägs variansanalys (ANOVA) 

Då vår enkät var uppbyggd kring 

tre olika betingelser, social 

hållbarhet, miljö/ekologisk 

hållbarhet samt ekonomisk 

hållbarhet, ville vi se om dessa tre 

fick deltagarnas svar att skilja sig 

åt i någon del. Vi blev extra 

nyfikna på att se om de olika 

betingelserna påverkade det vi kan 

kalla glorifieringsaspekterna eller 

skattningsdimensionerna, smak, 

hälsa, vitamin - och kaloriinnehåll.   

Det vi fann när vi tittade på 

deltagarnas attityder gällande 

ekologiskmat var att det skiljde sig en 

del mellan den sociala betingelsen och 

miljö/ekologiska. Vi delade upp 

deltagarnas svar gällande attityd 

utifrån medelvärde. De som går att se 

som grupp 1 är de deltagare som låg 

under medelvärdet rörande attityd för 

ekologisk mat och grupp 2 är det som låg 

över.  

 

Figur 8 Skillnaden mellan den sociala betingelsen och miljö/ekologiska. 

Figur 9 Signifikansvärdet. 
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Det vi kan se är att de som har en stark positiv inställning till ekologisk mat svarar högre 

gällande deras uppfattning om smak, hälsa, vitamin - och kaloriinnehåll av den ekologiska 

vindruvan om de ingick i betingelsen riktad mot miljö. De deltagarna som också hade en stark 

positiv inställning till ekologisk mat men var i den sociala betingelsen tenderar inte att på 

samma sätt glorifiera den ekologiska vindruvan även om de också svarade att den ekologiska 

vindruvan var bättre. Denna körning fick vi signifikans på vilket visar att detta med väldigt 

låg sannolikhet är en slump. 
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5. Diskussion och analys  

I enlighet med den teori vi tagit del av inför vår studie fick vi fram att konsumenter tenderar 

att glorifiera ekologiska produkter (Sörqvist et al, 2015). Detta genom att uppfatta dessa som 

godare, hälsosammare, vitaminrikare samt kalorifattigare. Detta visar även våra studier i stor 

utsträckning på.  

5.1 Diskussion av korrelationsanalysen 
Korrelationsanalysen visar på att det framförallt är inom den sociala betingelsen som 

deltagarna svarat högre på hur hälsosam och vitaminrik vindruvan är. Tidigare studier har gett 

resultat som visar på att en anledning till att konsumenter vill köpa ekologiska produkter är på 

grund av deras tro på att dessa är hälsosammare (Padel & Foster, 2005; Pedro Pereira Luzio & 

Lemke, 2013). Det är även i den sociala betingelsen som vi fick den starkaste korrelationen 

mellan hur god deltagarna ansåg att den ekologiska vindruvan var och hur mycket vitaminer 

den innehöll. Det styrker bara ytterligare att vårt resultat stämmer överens med tidigare 

forskning om hur konsumenter tenderar att glorifiera ekologiska produkter (Sörqvist et al, 

2015).  

Att svara på varför det är just den sociala betingelsen som särskiljer sig i korrelation är som 

tidigare nämnt svårt då vi inte hittat tidigare forskning som valt att göra den uppdelning vi 

gjort. Auger, Devinney & Louivere (2007) och De Pelsmacker, Janssens, Sterckx & Mielants 

(2005) menar dock att de sociala dimensionerna inom hållbar utveckling behöver få mer 

utrymme i våra medvetanden. Utifrån våra resultat skulle ett möjligt påstående kunna vara att 

om de sociala fördelarna med en produkt framhävs ökar det tanken/uppfattningen om att 

ekologiska produkter både är hälsosamma och vitaminrikare. Samtidigt visar vårt resultat att 

alla tre betingelser ger en ökad tro gällande hur hälsosam och vitaminrik den ekologiska 

vindruvan är. Det är dock inom den sociala betingelsen korrelationen är starkast mellan hur 

deltagarna uppfattade vitamininnehållet och hur hälsosam vindruvan är. 

5.2 Diskussion av klusteranalysen  
I vår klusteranalys visar våra kluster på att deltagarna anser att den ekologiska vindruvan är 

överordnad den konventionella gällande aspekter som smak, hälsa och vitamininnehåll. Då 

alla vindruvor var av den konventionella typen och hälften bara benämndes som ekologiska 

anser vi att resultatet, i likhet med tidigare studier (Sörqvist et al, 2015), visar på vilken effekt 

det ekologiska ordet kan ha. Om denna glorifiering beror på den ekologiska märkningen och 

att människor förknippar ordet ekologiskt med vissa positiva faktorer eller om det är ett 
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beteende som härstammar ifrån uppfattningen om att samhället anser att man bör tycka att 

ekologiska produkter är bättre är självklart svårt att svara på.  

Tanken att det är påverkan från omvärlden och samhället går att se ibland annat i Ajzen’s 

(1991) teori ”Theory of planned behaviour”. Där tas det upp att avsikten med en handling 

grundar sig på tre olika faktorer; attityden till beteende, subjektiva normer och upplevd 

kontroll. Den subjektiva normen i dagens samhälle, med dess fokus på hållbarhet och 

miljötänk, går att argumentera för som starkt ekopositiv.    Ekologiska produkter 

marknadsförs idag på ett helt annat sätt och företag har hittat verktyg för att nå ut med sitt 

budskap till sina kunder (Chen & Chang, 2012). Detta skulle gå att se som en anledning till att 

det sociala tycket på konsumenten att handla ekologiskt har ökat. Utifrån det resonemanget 

vore det alltså inte lika socialt accepterat att hävda att den ekologiska vindruvan antingen inte 

är bättre i något avseende eller att hävda att den är bättre men att man inte är villig att betala 

mer för denna.  

Utifrån det är det inte helt orimligt att tänka sig att våra deltagare påverkas av vad samhället 

anser önskvärt att tycka. Dock innebär det inte att deltagarna faktiskt kommer att konsumera 

ekologiska produkter bara för att den subjektiva normen får dem att svara att de värderar den 

ekologiska vindruvan högre. Attityder till beteendet och den upplevda kontrollen är, som 

tidigare nämnt, också delar i Ajzen’s (1991) teori och grunden till ett visst beteende. 

Våra resultat visar på att deltagarna anser sig vara beredda att betala mer för ekologiska 

vindruvor. Detta går delvis emot tidigare studier (Olson, 2013) där det argumenteras för att 

det endast är de mörkgröna konsumenterna som skulle vara beredda att betala ett högre pris 

för ekologiska varor. Ett argument för att det resultat vi presenterat skiljer sig från tidigare 

forskning skulle kunna vara att alla våra svaranden faktiskt inte genomförde något faktiskt 

köp. Att ange att man är beredd att betala mer tänker vi kan vara ett resultat av att personen 

redan angett att den ekologiska produkten är bättre. Genom detta går det att tänka sig att det 

ligger nära till hands att säga att man även är beredd att betala mer för något man anser är 

bättre.  

Samtidigt skulle en anledning till att det faktiska beteendet att konsumera ekologiskt inte sker 

vara att konsumenten inte har möjlighet att betala ett högre pris. Det går då att koppla till 

steget som Ajzen (1991) nämner som upplevd kontroll. Saker som kan påverka ett köp är 

faktorer som huruvida köpet anses vara en hög eller låg kostnad (Diekmann &Preisendörfer, 

2003) och en positiv attityd till ekologiska produkter räcker inte alltid för att resultera i ett 
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beteende som leder till ett faktiskt köp (Rex &Bauman, 2007). Om vi sätter in tanken om att 

den ekologiska vindruvan är hälsosammare än den konventionella skulle det kunna vara 

grunden, och första steget, i Ajzen’s (1991) teori; attityden till beteendet. Den grundar sig som 

tidigare nämnt på det förväntade resultatet som ett visst beteende skulle ge. Anser 

konsumenten att det ekologiska alternativet är hälsosammare menar vi att det kan vara grund 

för att uppfylla steget gällande attityden till beteendet. Om vi då ser att konsumenten uppfyller 

de två första stegen. Attityden och viljan finns samtidigt som påtryckningen från samhället är 

stort men kapitalet och möjligheten att konsumera ekologiskt saknas så kommer det inte 

resultera i ett beteende där den ekologiska varan konsumeras.  

Det går också att argumentera för att våra deltagare hävdar att de är villiga att betala mer för 

den ekologiska vindruvan på grund av de subjektiva normerna från omvärlden och den 

ekologiska märkningens ställning. Om fallet är så att våra deltagare helt utan påtryckning från 

omvärlden själva anser sig villiga att betala mer för de ekologiska vindruvorna går det något 

emot forskning som menar på att konsumenter känner en ovilja att behöva betala mer för 

ekologiska produkter (Pedro Pereira Luzio & Lemke, 2013). 

5.2.1 Kluster 1  

Om vi tittar närmare på kluster 1 är åldern på deltagarna som nämnts i resultatdelen lägst av 

de fem klustren. Samtidigt har de angett en av de högsta inkomsterna. Vi ser att en möjlig 

anledning till detta är att dessa personer fortfarande bor hemma under sin studietid. Genom 

det blir inkomsten i hushållet naturligt betydligt högre än vad en ensamboende student 

vanligtvis skulle ha. Utifrån detta går det att argumentera både för att unga människor som 

bor hemma inte har en uppfattning om hur mycket de faktiskt skulle vara beredda att betala 

för en ask ekologiska vindruvor då de inte själva sköter inköpen. Eller att de faktiskt sköter 

inköpen men har en större summa att röra sig med när de genomför dessa vilket leder till att 

de inte är lika priskänsliga. Dock vet vi att vi på vår enkät utformat frågan om inkomst fel 

vilket kan ha gjort att vissa missuppfattat den frågan som vi tog upp i metodkritiken vilket gör 

att vi inte med säkerhet kan säga detta. Det är dock vår teori.    

Vi ser även åldern som en möjligt påverkande faktor för hur dessa deltagare svarat på vissa 

frågor. Som tidigare redovisat visar dessa deltagare på en ökad oro för många av de faktorer 

vi frågade om. Den ökade medvetenheten hos, framför allt unga, gör att människor idag har 

en högre kunskap om vad som är skadligt för miljön. Miljöfrågan har idag en allt mer direkt 

koppling till oss personligen och vår hälsa. Det innebär även kunskap om vad som behöver 
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ske för att förbättra miljön (Auger et al., 2007; De Pelsmacker et al., 2005; Pedro Pereira 

Luzio & Lemke, 2013).  

Det vi kan se utifrån kluster 1 är att deltagarna är unga, medvetna och även oroliga över 

miljöproblemen. De svarar i den övre delen av skalan om huruvida de är oroliga att 

miljöproblemen ska komma att påverka olika aspekter i deras närmiljö och sig själva. Den 

enda av dessa frågor som hamnar i mitten på skalan är frågan om de är oroliga att 

miljöproblemen kommer drabba deras livsstil. Där har deltagarna i kluster 1 angett ett lägre 

värde (mindre oro) jämfört med vad de svarat på de andra frågorna rörande oro och 

miljöproblem.  

Detta kan vi tänka oss har att göra med att dessa unga, medvetna, personer redan idag lever ett 

liv där de tänker på miljön och försöker ta hänsyn till denna. På detta sätt minskar oron något 

över att miljöproblemen skulle försvåra eller påverka deras levnadsstil. Här går det att tänka 

sig att en person som inte tänker på miljön och tillexempel tar bilen vart än personen ska 

skulle vara mer orolig.  Om miljöproblemen leder till ett än högre bensinpris skulle det i så 

fall påverka personens livsstil i det fall denna inte har råd att använda sin bil i samma 

utsträckning. Utifrån denna tanke förklarar vi varför denna oro är något mindre hos de 

medvetna unga människorna i kluster 1. Detta får även stöd av tidigare forskning som menar 

att den ökade medvetenheten gör att unga idag har bredare kunskap samt agerar på ett annat 

sätt för att skydda miljön (Auger et al., 2007; De Pelsmacker et al., 2005; Pedro Pereira Luzio 

& Lemke, 2013).    

5.2.2 Kluster 2 

Något som kom fram i klusteranalysen som vi fann intressant var i kluster 2. Deltagarna i det 

klustret verkade måttligt intresserade av ekologisk mat i stort men angav ett högt (8) värde på 

hur hälsosam de ansåg den ekologiska vindruvan vara samt att de var beredda att betala mer 

för en ask med dessa. Detta finner vi intressant då detta tyder på att det inte endast är 

"mörkgröna" konsumenter som är beredda att betala mer för ekologisk mat vilket Olson 

(2013) hävdar. Här ser vi istället en grupp som inte bör klassas som mörkgröna utan snarare 

varken har en positiv eller negativ uppfattning om ekologisk mat MEN som anser att dessa är 

hälsosammare. 

Utifrån detta anser vi att det är lätt att se hälsoaspekten som en rimlig förklaring till varför 

dessa personer skulle vara villiga att betala mer för en ask med konventionella vindruvor. Vi 

kan inte luta oss mot att de skulle betala mer för smaken eller det faktum att de skulle 
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glorifiera hela den ekologiska märkningen då denna grupp står ut med att det framför allt är 

den hälsosamma delen som är hög. Även vitamininnehållet anses vara något högre i de 

ekologiska vilket enligt oss också går att koppla till hur hälsosamma vindruvorna anses vara. 

Vår tanke om att det just är hälsoaspekten skulle vara en stark anledning till att faktiskt välja 

ekologiskt visar även tidigare forskning (Pedro Pereira Luzio & Lemke, 2013).   

Angående prisfrågan i övrigt visar studier vi tagit del av att många konsumenter anser att de 

inte ska behöva betala mer för sina ekologiska produkter eller att det endast är de som vi 

tidigare benämnt som "mörkgröna konsumenter" som är villiga att göra det (Olson, 2013; 

Pedro Pereira Luzio & Lemke, 2013). I vår studie har resultatet dock visat på att våra 

deltagare ansett sig villiga att betala ett högre pris för ekologiska vindruvor. Detta kan 

självklart vara en effekt av att de ekologiska produkterna faktiskt glorifieras och att deltagarna 

därför anger att de skulle vara beredda att betala mer för dessa produkter som de själva 

faktiskt påstår är bättre. Frågan är dock om de faktiskt köper de ekologiska produkterna ute i 

butik som är dyrare eller om de bara är något de anger i vår enkät att de skulle vara beredda 

att betala mer för.  

5.2.3 Kluster 3 

Angående kluster tre så reagerade vi mest på att vår grundtanke var att deltagarna som möttes 

av den ekonomiska betingelsen skulle vara de som skulle vara villiga att betala mest för asken 

med de ekologiska vindruvorna. Detta visade sig alltså inte vara fallet även om detta kluster 

fortfarande anger att de är villiga att betala mer än för de konventionella.  

Tidigare studier menar att ekonomin är inbäddad i ett socialt och kulturellt system, vilket 

innebär att naturen, ekonomin, kulturen och samhällen utvecklas tillsammans (Røpke, 2005). 

Ekonomin har en stor påverkan hos företagen, finns resurserna och viljan att nå de 

miljömedvetna målen finns det inget som sätter stopp för utveckling (Hasna, A.M, 2009). Vår 

tanke var att genom att belysa de ekonomiska fördelarna med en produkt så skulle viljan att 

betala mest komma fram. Utifrån detta drar vi slutsatsen att det inte nödvändigtvis är den 

ekonomiska delen som är den viktigaste att belysa för att få en konsument att vilja betala mer. 

Det sociala och kulturella systemet där ekonomin är inbäddad spelar uppenbarligen stor roll.  

I övrigt ser vi kluster 3 som en blandning mellan 1 och 2 med den skillnaden att deltagarna 

här är män. Det är också det kluster som innefattar flest deltagare. Vi har inte stött på någon 

tidigare forskning som tagit upp om män skiljer sig specifikt från kvinnor rörande synen på 

ekologiska produkter. Det kan vi heller inte se i våra resultat.   
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5.2.4 Kluster 4 

Som vi resonerade om tidigare är det inte möjligt att dra för stora slutsatser utifrån detta 

kluster då det baseras på endast en person. Att denna kvinna delades in i ett ensamt kluster är 

på grund av att hon skiljer sig från de övriga deltagarna framför allt baserat på hennes ålder, 

samt uppfattning om den ekologiska vindruvans positiva egenskaper då hon svarade 10 på 

både smak, vitamininnehåll och hur hälsosam hon ansåg den vara. Hon var även den enda i 

klusteranalysen som svarade att kaloriinnehållet skulle vara lägre i den ekologiska vindruvan. 

Genom detta stämmer hon väl överens med de resultat som tidigare studier funnit gällande 

glorifieringen av ekologiska produkter (Sörqvist et al, 2015). Hon också är den som angett det 

högsta priset hon är villig att betala. Huruvida detta är något som skulle kunna vara 

gemensamt för andra personer i hennes ålder är något vi inte kan uttala oss om baserat på 

denna klusteranalys. Det består som sagt endast av en person. 

Det vi tänker rörande detta kluster är ändå att det kan indikera på att det är något som bör 

undersökas vidare. Kritiken som skulle gå att rikta mot vår och många andras studier kan vara 

att experiment oftast genomförs på högskolor vilket resulterar i en lägre ålder på deltagarna. 

Vi kan se att detta som en hint om att det vore intressant att studera hur äldre människor ser 

och tänker kring ekologiska produkter. Genom detta skulle vi få svar om det bara var en 

tillfällighet att just denna kvinna uppfattade den ekologiska vindruvan överlägsen den 

konventionella eller om det skulle gå att se något mönster för en äldre befolkning. 

5.2.5 Kluster 5  

I kluster 5 finner vi deltagare som är män och precis som kluster 3 svarat på enkäten med den 

ekonomiska betingelsen. De intressantaste skillnaderna vi uppmärksammat här är det faktum 

att dessa uppgett en högre inkomst i hushållet samt att deras inställning till ekologisk mat 

skiljer sig något från kluster 3:s. Det tråkiga här blir vår miss att tydligt märka ut att det var 

per månad inkomsten i hushållet gällde. Även om vi kan tänka oss att för att vara en 

årsbaserad inkomst är skalan något låg är det inget vi kan ta för givet att deltagarna tänkte. 

Fallet skulle kunna vara så att dessa två kluster hade varit ett stort om inkomstfrågan hade 

varit korrekt utformad. I det fallet hade vi fått ett väldigt dominerande kluster till antal vilket 

hade varit intressant att studera.  

5.3 Diskussion av One-Sample Test  
 Detta resultat visar tydligt på att människor tenderar att glorifiera ekologiska produkter detta i 

enlighet med tidigare studier (Schuldt et al, 2012; Sörqvist et al, 2015). Att det går att se att 
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användandet av termen ekologiskt påverkar människor anser vi är mycket intressant. 

Samtidigt ger det en förklaring till varför allt fler företag försöker använda ekologiska 

aspekter för att öka konsumtionen. Den negativa sidan av detta kan vi tänka oss blir det vi 

tidigare tagit upp i teorin som "Greenwashing” (Dahl, 2010; Chen & Chang, 2012). När 

företag börjar utnyttja termen ekologiskt eller marknadsföra sina produkter på ett sätt som 

antyder att de skulle ha ett grönare förhållningssätt än de i själva verket har minskar 

kundernas förtroende. Samtidigt går det att göra marknadsföra sina produkter och anpassa 

dessa på ett mer miljövänligt sätt genom tillexempel paketering (Baker & Hart, 2008) vilket vi 

inte ser, på samma sätt, ligger i riskzonen för Greenwashing. 

Våra resultat visar på att konsumenter anser att ekologiska produkter är bättre än 

konventionella vilket vi förstår öppnar upp för en enkel marknadsföringskanal för företagen. 

Tidigare forskning har varit oense om de hälsofördelar ekologiska produkter kan ha. 

Hälsofördelar har gått att se i studier på fruktflugor (Scialabba & Müller-Lindenlauf, 2010) 

och andra studier menar att hälsofördelar kommer från att produkterna inte är besprutade 

(Williams & Hammitt, 2001). Oberoende av om det går att bevisa några hälsofördelar från 

ekologisk mat eller ej så anser konsumenterna, både enligt tidigare studier (Schuldt et al, 

2012; Sörqvist et al, 2015) och nu vår, att dessa är hälsosammare.   

5.4 Diskussion av envägs variansanalys  
 Det vi kunde se i detta resultat var att de deltagare som hade en stark positiv attityd till 

ekologisk mat och medverkade i den sociala betingelsen glorifierade den ekologiska 

vindruvan mindre än de i miljö/ekologiska betingelsen. Utifrån detta tänker vi oss att en 

miljöinriktad marknadsföring triggar de redan eko-positiva konsumenterna mer än en socialt 

inriktad marknadsföring. Detta resultat skulle även styrka tanken om att termen ekologisk och 

inriktningen mot den hållbarhetsaspekten skulle påverka redan eko-positiva konsumenter mer 

än de två andra inriktningarna. Utifrån detta resultat skulle vi vilja hävda att det är den 

miljöinriktade markandsföringen som skulle ge bäst resultat i en kundgrupp som redan är 

positivit inställda till ekologisk mat. Vi har tidigare i teorin tagit upp vikten av märkningen av 

ekologiska produkter och flera studier har påpekat vikten av att märkningen ska fungera som 

ett mått på kvalité (Nilsson, Tunçer, & Thidell, 2004) och signalera trovärdighet (Baker & 

Hart, 2008). Utifrån vår studie skulle vi då rekommendera en märkning som belyser de 

miljöfördelar som produkten bidrar till.  
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Samtidigt har studier (”Alcohol Ads Increased 400% Over 40 Years, but Americans Aren't 

Drinking More”, 2015) på den amerikanska alkoholreklamen visat att marknadsföringen av 

alkohol inte leder till en ökad konsumtion. Det marknadsföringen dock gör är att den får 

kunderna att rikta sig till ett visst märke. Skulle vi tänka oss detta på den ekologiska 

marknaden så skulle det då innebära att konsumtionen av ekologiska produkter inte skulle öka 

utan endast att de redan ekopositiva skulle handla ett visst märke. Det är självklart av intresse 

för företagarna att det är just deras produkt som konsumeras. Samtidigt tänker vi att det bästa 

vore att lyckas med en marknadsföring som får fler att konsumera ekologiskt snarare än en 

kundgrupp att byta märke.  
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6. Slutsats  

I enlighet med tidigare forskning (Sörqvist et al, 2015) kan vi genom vår studie se att det finns 

en tendens att glorifiera ekologiska produkter gällande smak, vitamininnehåll och 

kaloriinnehåll samt hur hälsosamma dessa är. Vi kan även se att miljöbetingelsen påverkar 

redan ekopositiva konsumenter till att ännu mer glorifiera ekologiska produkter. Skulle vi 

skilja ut en av de tre hållbarhetsaspekterna blir det alltså miljö/ekologiska betingelsen där vi 

tydligt att se hur den påverkar ekopositiva konsumenter till en större glorifiering av 

ekologiska produkter. Vi vill alltså hävda att det går att se en starkare eco-label effekt bland 

redan ekopositiva konsumenter när produkten värnar om miljö/ekologiska 

hållbarhetsaspekter. Detta öppnar också upp för företag att miljöinrikta sin marknadsföring 

mot den kundgrupp som redan är positivt inställda till ekologisk mat. Märkningen av 

ekologiska produkter ska, som tidigare nämnt, fungera som ett mått på kvalité (Nilsson, 

Tunçer, & Thidell, 2004) och signalera trovärdighet (Baker & Hart, 2008). Utifrån vår studie 

skulle vi då rekommendera en märkning som belyser de miljöfördelar som produkten bidrar 

till.  

Huruvida de olika hållbarhetsaspekterna påverkar synen på ekologiska produkter anser vi inte 

vara helt klarlagt utan hänvisar i det fallet till de korrelationer vi fick fram framför allt inom 

den sociala betingelsen. Vårt resultat visar att alla tre betingelser ger en ökad tro gällande hur 

hälsosam och vitaminrik den ekologiska vindruvan är. Samtidigt som det är inom den sociala 

betingelsen korrelationen är starkast mellan hur deltagarna uppfattade vitamininnehållet och 

hur hälsosam vindruvan är. Detta kan vi se som ett tecken på att den sociala betingelsen kan 

påverka deltagarna att tänka mer utifrån sin egen situation och genom det värna om sin egen 

hälsa i större utsträckning. 

Utifrån” Theory of planned behavior” (Ajzen 1991) går de ekologiska inköpen att dela upp 

utifrån attityder till beteendet, subjektiva normer och upplevd kontroll. Vår studie visar på att 

attityder till beteendet, som grundar sig på det förväntade resultatet av ett visst beteende samt 

hur gärna man önskar nå detta, skulle vara hälsofördelar. De subjektiva normerna blir således 

den påtryckning det går att hävda finns från dagens samhälle där ekologiska produkterna 

marknadsförs på ett helt annat sätt (Chen & Chang, 2012). Den upplevda kontrollen blir den 

förmåga deltagarna anser sig ha att konsumera de ekologiska produkterna. Här anser vi att vi i 

tidigare forskning (Pedro Pereira Luzio & Lemke, 2013) hittar motstånd rörande priset och 
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viljan att betala mer. Detta ser vi dock inte i våra resultat. Vi ser genom vår studie att det är 

hälsofördelarna konsumenterna framhäver extra starkt som en orsak till att konsumera 

ekologiska produkter.  

Medvetenheten hos våra deltagare visar också på att de ekologiska produkterna glorifieras. Vi 

kan koppla ihop den ökade oron över miljöproblemen hos våra deltagare med viljan att betala 

mera och glorifiera de ekologiska produkterna. Med den ökade oron menar vi även att 

medvetenheten kommer vilket således inbjuder till att öka denna bland konsumenter för att få 

dem att konsumera ekologiskt. Vi ser en koppling mellan oro/medvetenhet och glorifiering 

främst bland unga i våra resultat vilket visar att det kan vara en stark fokusgrupp för riktad 

marknadsföring. Tidigare forskning menar att den ökade medvetenheten gör att unga idag har 

bredare kunskap samt agerar på ett annat sätt för att skydda miljön (Auger et al., 2007; De 

Pelsmacker et al., 2005; Pedro Pereira Luzio & Lemke, 2013) vilket också bara stärker vår 

tanke om att det är dit marknadsföringen bör riktas.   

Att ekologiska produkter idag ofta har ett högre pris har lett till forskning som visat på att 

konsumenter anser att de inte ska behöva betala mer för att kunna handla miljövänligt (Pedro 

Pereira Luzio & Lemke, 2013). Annan forskning visar att det krävs vad som kallas 

"mörkgröna" konsumenter för att kunna rättfärdiga ett högre pris (Olson, 2013). Vår slutsats i 

prisdiskussionen blir dock att det finns en vilja att betala mer för ekologiska produkter även 

om man utifrån ” Theory of planned behavior” (Ajzen 1991) kan resonera kring att 

möjligheten till att faktiskt göra det saknas. Det handlar således om att ekonomin för 

konsumenterna inte räcker till snarare än att deras vilja att betala mer skulle saknas. Studien 

indikerade på att de trodda hälsofördelar som de ekologiska produkterna erbjuder är grunden 

till viljan att betala mer. En prissänkning skulle således kunna innebära att fler konsumenter 

började konsumerade ekologiska produkter eftersom att viljan att köpa dessa tydligt finns 

vilket således måste inne bära att det är betalningsförmågan det faller på.  

En annan faktor som kan påverka konsumenters syn och vilja att konsumera ekologiska 

produkter är som tidigare nämnt Greenwashing”. Att företag utnyttjar termen ekologiskt för 

att kunna ta ett högre pris samtidigt som produkterna inte uppfyller de krav de borde göra att 

förtroendet minskar bland konsumenterna menar forskningen.  (Dahl, 2010; Chen & Chang, 

2012). Samtidigt tyder hela vår studie på att konsumenter glorifierar den ekologiska 

produkten och faktiskt tror och anser att den både smakar bättre och är hälsosammare. Utifrån 

detta kan vi inte se att förtroendet eller genomslagskraften i ordet "ekologisk" skulle minskat. 
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Att marknadsföra sina produkter som ekologiska har således företagen fortfarande mycket att 

vinna på.  

6.1 Uppsatsen bidrag  
 

Teoretiska  

Genom vår studie har vi bekräftat tidigare forskning som visat på konsumenter tenderar att 

glorifiera ekologiska produkter (Sörqvist et al, 2015). Samtidigt belyser den hälsofördelar som 

en stark anledning till att konsumenter väljer ekologiskt vilket även tidigare forskning tagit 

upp (Padel & Foster, 2005). Uppsatsen belyser också att den sociala betingelsen har en stark 

koppling till uppfattningen om hur hälsosam den ekologiska produkten är.   

Den tidigare forskning som visat på att konsumenter har en ovilja att behöva betala mer för 

ekologiska produkter (Pedro Pereira Luzio & Lemke, 2013) kan vi inte se i vår studie. Vi 

uppmärksammade snarare en vilja att betala mer  och en stark koppling vi gjort är till de 

trodda hälsofördelar den ekologiska produkten tros kunna ge. Att hälsofördelar varit ett starkt 

argument till varför ekologiska produkter konsumeras är som tidigare nämnt redan känt men 

vi har inte hittat studier som specifikt pekat ut det som en anledning till att faktiskt betala mer. 

Detta menar vi att vi kan se genom vår studie och således göra en koppling mellan 

hälsofördelar och vilja att betala.   

Vi kan, genom vår studie, inte se att "Grenwashing" (Dahl, 2010; Chen & Chang, 2012) 

skulle vara så utbrett eller påverka konsumenterna i allt för stor utsträckning. Detta då 

glorifieringen av den ekologiska produkten är så pass stor i vårt resultat.  

Praktiska  

Vår studie visade att miljöbetingelsen tenderar att bidra till en starkare glorifiering av de olika 

faktorerna hos ekologiska produkter hos ekopositiva konsumenter. Genom denna kunskap 

tänker vi att branschen får ytterligare ett styrmedel, att genom riktad marknadsföring, få 

konsumenter att konsumera deras ekologiska produkter som värnar om miljön trots det högre 

priset. Samtidigt ser vi att viljan att betala mer finns vilket leder till att vi ser att det brister i 

möjligheten att göra det. En prissänkning skulle således vara intressant att prova i en större 

utsträckning för att se om den skulle ha effekt. 
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Vi ser även en ung målgrupp med en medvetenhet och oro för miljöproblemen som skiljer sig 

från andra konsumenter. Det vore synd om företagen inte tog tillvara på dessa konsumenter 

och riktade sin marknadsföring mot dessa då deras vilja att agera för miljön är stor. En annan 

tänkbar målgrupp, som även går att se som involverad i den unga, är de redan starkt 

ekopositiva. Utifrån vår studie är dessa, om de möter en marknadsföring som riktar sig mot 

miljö, benägna att i en högre utsträckning glorifiera ekologiska produkter. Detta anser vi är 

något som vår studie bidrar med att belysa som företagen verkligen bör ta till sig. Vi efterlyser 

en marknadsföring som på ett tydligt sätt visar att produkten riktar sig mot miljö/ekologisk 

hållbarhet vilket vi menar och tror skulle kunna ge bra utfall.  

6.2 Vidare forskning 
Som vi tidigare var inne på i diskussionen efterlyser vi vidare forskning som vill inrikta sig 

mot en äldre målgrupp och dess syn och uppfattning på ekologiska produkter. Vår studie 

indikerade på att det finns mycket intressant att studera vidare inom detta fält. 

Vi skulle även se att andra efter oss fördjupade sig i prisfrågan och viljan att betala för 

ekologiska produkter. Det finns mycket forskning idag som talar om viljan att betala mer och 

huruvida den skulle finnas eller inte. Vår studie visar på att den finns men ändå ser vi inte att 

de ekologiska produkterna konsumeras i en högre utsträckning än de konventionella. En 

djupdykning i prisfrågan men även prissättningen och vad den påverkar anser vi därför skulle 

vara intressant. 
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Bilagor 

Hur goda tycker du att vindruvorna är? 

 

Den konventionella vindruvan är din referenspunkt och den har en 6:a i smakpoäng. Utgå från 

detta när du skattar smakpoäng på den ekologiska vindruvan. 

 

1. Konventionella vindruvan har smakpoängen 6 

 

Inte alls god                                                                                                              Mycket god 

1           2 3           4 5           6 7           8 9            10             11 

 

2. Ange hur god du tycker att den ekologiska vindruvan är: 

 

Inte alls god                                                                                                          Mycket god 

1            2 3           4 5           6 7           8 9            10             11 

 

 

Hur hälsosamma tror du att vindruvorna är att äta? 

 

Den konventionella vindruvan är din referenspunkt och den har en 6:a i hälsopoäng. Utgå från 

detta när du skattar hälsopoäng på den ekologiska vindruvan. 

 

1. Konventionella vindruvan har hälsopoängen 6 

 

Inte alls hälsosam                                                                               Mycket hälsosam 

1            2 3           4 5          6 7           8 9            10              11 

 

2. Ange hur hälsosam du tror att den ekologiska vindruvan är: 

 

Inte alls hälsosam                                                                               Mycket hälsosam 

1           2 3          4 5           6 7           8 9             10              11 
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Hur tror du att kaloriinnehållet ser ut i vindruvorna?   

 

Den konventionella vindruvan är din referenspunkt och den har en 6:a i kaloriinnehåll. Utgå 

från detta när du skattar kaloriinnehållet på den ekologiska vindruvan. 

 

1. Konventionella vindruvan har kaloriinnehåll 6 

 

Få kalorier                                                                                                            Många kalorier  

1           2 3         4 5          6 7           8 9             10             11 

 

2. Ange hur du tror att kaloriinnehållet ser ut för den ekologiska vindruvan: 

 

Få kalorier                                                                                             Många kalorier  

1          2 3         4 5          6 7           8 9             10             11 

 

Hur tror du att vitamininnehållet ser ut i vindruvorna?   

 

Den konventionella vindruvan är din referenspunkt och den har en 6:a i vitamininnehåll. Utgå 

från detta när du skattar vitamininnehållet på den ekologiska vindruvan. 

 

1. Konventionella vindruvan har vitamininnehåll 6 

 

Få vitaminer                                                                                    Mycket vitaminer 

1           2 3           4 5           6 7           8 9             10          11 

 

2. Ange hur mycket vitaminer du tror att den ekologiska vindruvan innehåller: 

Fåvitaminer                                                                                                    Mycket vitaminer  

1           2 3          4 5           6 7           8 9             10          11 
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Prisbedömning 

 

En kartong konventionella vindruvor kostar 31,90 kr.  Hur mycket skulle du vara beredd att 

betala för en ask ekologiska vindruvor? 

(En ask innehåller ca 500 g vindruvor) 

 

 

_______ kr  

 

 

Hur gammal är du? 

 

_______ år 

 

 

Är du:  

 

 Kvinna  Man    Vill inte ta ställning 

 

 

Studerar du på högskolan i Gävle? 

 

 Ja      Nej 

 

 

Om "Ja" vid vilket program? (Ange enstaka kurs om du inte läser vid ett program) 

 

 

_________________________________________________ 
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Vad är inkomsten, efter skatt, i hela hushållet där du ingår? Talen är i svenska kronor.   

 

  0- 9 999     10 000-  19 999   20 000- 29 999   30 000- 39 999 

 

 40 000-49 999   50 000- 59 999   60 000- 69 999   70 000- 79 999 

 

 80 000- 89 999  90 000- 99 999  över 100 000 

 

Vänligen besvara följande frågor genom att ringa in den siffra som bäst motsvarar din 

uppfattning. 

 

Vad tycker du om ekologisk mat? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Mycket oangenämt              Mycket angenämt 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Mycket dåligt               Mycket bra 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Mycket ofördelaktigt              Mycket fördelaktigt 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Mycket negativt               Mycket positivt 
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Hur bekymrad är du för att dagens MILJÖPROBLEM drabbar .....…? 

Ringa in det alternativ för varje påstående som stämmer bäst med din uppfattning.  

Tänk igenom dina bedömningar noga innan du svarar. 

Inte alls bekymrad                                                Mycket bekymrad 

Alla levande varelser 

1 2 3 4 5 6 7 

Mig  

1 2 3 4 5 6 7 

Alla människor 

1 2 3 4 5 6 7 

Växter  

1 2 3 4 5 6 7 

Min livsstil 

1 2 3 4 5 6 7 

Människor i min närhet  

1 2 3 4 5 6 7 

Djur 

1 2 3 4 5 6 7 

Min hälsa  

1 2 3 4 5 6 7 

Framtida generationer  

1 2 3 4 5 6 7 

Livet i havet  

1 2 3 4 5 6 7 

Min framtid  

1 2 3 4 5 6 7 

Mina barn  

1 2 3 4 5 6 7 
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Hur väl stämmer påståendena nedan in på dig? Vänligen skriv en siffra intill varje 

påstående, som motsvarar i vilken grad du håller med om påståendet, baserat på 

följande skala: 

1 2 3 4 5 6 7 

Inte sant     Delvis sant       Helt sant 

 

_____ a. Mitt första intryck av andra visar sig oftast vara korrekt. 

 

_____ b. Jag vet alltid varför jag gillar något. 

 

_____ c. När jag väl har bestämt mig, kan andra människor sällan påverka vad jag tycker. 

 

_____ d. Jag har full kontroll över mitt öde. 

 

_____ e. Jag ångrar aldrig mina beslut. 

 

_____ f. Jag är en helt rationell person. 

 

_____ g. Jag har stor tilltro till mina egna bedömningar. 

 

_____ h. Det är okej för mig att vissa tycker illa om mig. 

 

_____ i. Ibland ljuger jag när jag måste. 

 

_____ j. Det har funnits tillfällen där jag har utnyttjat någon annan till min egen fördel. 

 

_____ k. Jag lyder alltid lagen, även om det är högst otroligt att jag åker fast. 

 

_____ l. Jag har någon gång sagt något illa om en vän bakom hans eller hennes rygg. 

 

_____ m. Jag har aldrig kastat skräp på gatan. 

 

_____ n. Jag har gjort saker som jag aldrig berättar för någon annan. 

 

_____ o. Jag har sjukanmält mig till skolan eller jobbet trots att jag egentligen inte var sjuk. 

 

_____ p. Jag har några riktigt fula ovanor 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Hej!  

 

Vindruvorna i denna ask är ekologiska och odlas i Sydafrika. Varje såld ask bidrar till att 

förbättra arbetarnas ekonomiska situation. Bara en liten del av vinsten går till mellanhänder. 

Vindruvorna bidrar alltså i första hand till att lösa ekonomiska problem. 

 

 

 

 

Hej!  

Vindruvorna i denna ask är ekologiska och odlas i Sydafrika. Varje såld ask bidrar till att 

förbättra arbetsförhållandena vid odlingarna och arbetarnas rättigheter. Vindruvorna bidrar 

alltså i första hand till att lösa sociala problem. 

 

 

 

 

 

Hej!  

 

Vindruvorna i denna ask är ekologiska och odlas i Sydafrika. Varje såld ask bidrar till att 

främja produktion med mindre klimatpåverkan och minskning av bekämpningsmedel. 

Vindruvorna bidrar alltså i första hand till att lösa miljöproblem. 
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Korrelationsanalys Miljö 

Ange hur 

god du 

tycker att 

den 

ekologisk

a 

vindruvan 

är?

Ange hur 

hälsosam 

du tror att 

den 

ekologisk

a 

vindruvan 

är?

Ange hur 

du tror att 

kaloriinne

hållet ser 

ut för den 

ekologisk

a 

vindruvan:

Ange hur 

mycket 

vitaminer 

du tror att 

den 

ekologisk

a 

vindruvan 

innehåller:

Hur 

mycket 

skulle du 

vara 

beredd att 

betala för 

en ask 

ekologisk

a 

vindruvor?

Hur 

gammal 

är du?

Är du 

kvinna 

eller man?

Studerar 

du på 

högskolan 

i Gävle?

Vid vilket 

program?

Vad är 

inkomsten

, efter 

skatt, i 

hela 

hushållet 

där du 

ingår?

Vad tycker 

du om 

ekologisk 

mat? 
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du om 

ekologisk 

mat? 

(positiv)

Correlations

Ange hur 

god du 

tycker att 

den 

ekologisk

a 

vindruvan Ange hur 

hälsosam 

du tror att 

den 

ekologisk

a 

vindruvan Ange hur 

du tror att 

kaloriinne

hållet ser 

ut för den 

ekologisk

a 

Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar Mitt första 

intryck av 

andra 

visar sig 

oftast vara 

korrekt.

Det är okej 

för mig att 

vissa 

tycker illa 

om mig.

Ibland 

ljuger jag 

när jag 

måste.

Det har 

funnits 

tillfällen 

där jag har 

utnyttjat 

någon 

annan till Jag lyder 

alltid 

lagen, 

även om 

det är 

högst 

otroligt att Jag har 

någon 

gång sagt 

något illa 

om en vän 

bakom 

hans eller 
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Korrelationsanalys Ekonomi 

Ange hur 

god du 

tycker att 

den 

ekologisk

a 

vindruvan 

är?

Ange hur 

hälsosam 

du tror att 

den 

ekologisk

a 

vindruvan 

är?

Ange hur 

du tror att 

kaloriinne

hållet ser 

ut för den 

ekologisk

a 

vindruvan:

Ange hur 

mycket 

vitaminer 

du tror att 

den 

ekologisk

a 

vindruvan 

innehåller:

Hur 

mycket 

skulle du 

vara 

beredd att 

betala för 

en ask 

ekologisk

a 

vindruvor?

Hur 

gammal 

är du?

Är du 

kvinna 

eller man?

Studerar 

du på 

högskolan 

i Gävle?

Vid vilket 

program?

Vad är 

inkomsten

, efter 

skatt, i 

hela 

hushållet 

där du 

ingår?

Vad tycker 

du om 

ekologisk 

mat? 

(angenäm

t)

Vad tycker 

du om 

ekologisk 

mat? (bra)

Vad tycker 

du om 

ekologisk 

mat? 

(fördelakti

g)

Vad tycker 

du om 

ekologisk 

mat? 

(positiv)

Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar 

alla 

levande 

varelser?

Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar 

mig?

Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar 

alla 

människor

?

Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar 

växter?

Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar 

min 

livsstil?

Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar 

människor 

i min 

närhet?

Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar 

djur?

Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar 

min 

hälsa?

Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar 

framtida 

generation

er?

Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar 

livet i 

havet?

Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar 

min 

framtid?

Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar 

mina 

barn?

Mitt första 

intryck av 

andra 

visar sig 

oftast vara 

korrekt.

Jag vet 

alltid varför 

jag gillar 

något.

När jag väl 

har 

bestämt 

mig, kan 

andra 

människor 

sällan 

påverka 

vad jag 

tycker.

Jag har 

full kontroll 

över mitt 

öde.

Jag ångrar 

aldrig 

mina 

beslut.

Jag är en 

helt 

rationell 

person.

Jag har 

stor tilltro 

till mina 

egna 

bedömnin

gar.

Det är okej 

för mig att 

vissa 

tycker illa 

om mig.

Ibland 

ljuger jag 

när jag 

måste.

Det har 

funnits 

tillfällen 

där jag har 

utnyttjat 

någon 

annan till 

min egen 

fördel.

Jag lyder 

alltid 

lagen, 

även om 

det är 

högst 

otroligt att 

jag åker 

fast.

Jag har 

någon 

gång sagt 

något illa 

om en vän 

bakom 

hans eller 

hennes 

rygg.

Jag har 

aldrig 

kastat 

skräp på 

gatan.

Jag har 

gjort saker 

som jag 

aldrig 

berättar för 

någon 

annan.

Jag har 

sjukanmäl

t mig till 

skolan 

eller 

jobbet 

trots att 

jag 

egentligen 

inte var 

sjuk.

Jag har 

några 

riktigt fula 

ovanor.

Pearson 

Correlatio

n

1

Sig. (2-

tailed)

N 39

Pearson 

Correlatio

n

,244 1

Sig. (2-

tailed)
,134

N 39 39

Pearson 

Correlatio

n

-,194 -,297 1

Sig. (2-

tailed)
,235 ,066

N 39 39 39

Pearson 

Correlatio

n

,146 ,207 -,231 1

Sig. (2-

tailed)
,376 ,206 ,158

N 39 39 39 39

Pearson 

Correlatio

n

,306 ,029 -,346
* ,133 1

Sig. (2-

tailed)
,058 ,861 ,031 ,420

N 39 39 39 39 39

Pearson 

Correlatio

n

,329
* ,152 -,351

* ,232 ,163 1

Sig. (2-

tailed)
,041 ,354 ,028 ,154 ,320

N 39 39 39 39 39 39 39

Pearson 

Correlatio

n

,052 -,152 -,301 ,089 ,133 ,103 1

Sig. (2-

tailed)
,754 ,356 ,062 ,590 ,421 ,534

N 39 39 39 39 39 39 39

Pearson 

Correlatio

n

-,216 ,006 -,011 -,263 ,046 -,507
** -,026 1

Sig. (2-

tailed)
,187 ,972 ,948 ,105 ,781 ,001 ,875

N 39 39 39 39 39 39 39 39

Pearson 

Correlatio

n

,122 -,209 -,049 -,165 ,216 ,141 ,017 -,429
** 1

Sig. (2-

tailed)
,458 ,202 ,767 ,314 ,186 ,393 ,918 ,006

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Pearson 

Correlatio

n

-,105 -,034 ,071 ,078 -,111 ,055 -,053 -,085 ,104 1

Sig. (2-

tailed)
,524 ,835 ,669 ,638 ,502 ,741 ,749 ,608 ,528

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Pearson 

Correlatio

n

,080 ,427
** -,218 ,268 ,162 ,027 -,057 -,206 -,142 -,020 1

Sig. (2-

tailed)
,628 ,007 ,182 ,099 ,326 ,871 ,731 ,208 ,389 ,902

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Pearson 

Correlatio

n

,041 ,463
** -,200 ,244 ,055 -,026 -,025 -,156 -,163 ,031 ,917

** 1

Sig. (2-

tailed)
,802 ,003 ,222 ,134 ,737 ,876 ,878 ,342 ,321 ,849 ,000

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Pearson 

Correlatio

n

,370
* ,257 -,219 ,303 ,158 ,065 -,077 -,239 -,078 ,104 ,589

**
,609

** 1

Sig. (2-

tailed)
,020 ,115 ,180 ,061 ,336 ,696 ,642 ,142 ,636 ,529 ,000 ,000

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Pearson 

Correlatio

n

,099 ,500
** -,165 ,218 ,047 -,020 ,067 -,064 -,125 -,065 ,837

**
,866

**
,536

** 1

Sig. (2-

tailed)
,550 ,001 ,316 ,183 ,779 ,902 ,687 ,699 ,449 ,694 ,000 ,000 ,000

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Pearson 

Correlatio

n

,229 -,100 -,010 ,238 ,386
* ,103 ,245 -,074 ,220 ,380

* ,186 ,145 ,028 ,084 1

Sig. (2-

tailed)
,161 ,545 ,954 ,145 ,015 ,533 ,133 ,654 ,177 ,017 ,258 ,378 ,866 ,612

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Pearson 

Correlatio

n

-,018 -,039 ,176 -,051 ,119 ,129 ,083 -,054 ,293 ,406
* -,109 -,226 -,250 -,184 ,431

** 1

Sig. (2-

tailed)
,913 ,812 ,285 ,757 ,469 ,434 ,614 ,745 ,070 ,010 ,509 ,166 ,124 ,262 ,006

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Pearson 

Correlatio

n

-,017 -,057 -,046 ,261 ,179 ,131 ,160 -,044 ,175 ,461
** ,030 -,064 -,207 -,106 ,745

**
,646

** 1

Sig. (2-

tailed)
,916 ,730 ,781 ,108 ,274 ,428 ,331 ,791 ,288 ,003 ,856 ,700 ,205 ,520 ,000 ,000

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Pearson 

Correlatio

n

,057 -,041 -,080 ,312 ,430
** ,167 ,113 -,165 ,090 ,269 ,369

* ,316 ,156 ,169 ,795
** ,179 ,579

** 1

Sig. (2-

tailed)
,729 ,802 ,626 ,053 ,006 ,309 ,493 ,315 ,584 ,097 ,021 ,050 ,341 ,304 ,000 ,277 ,000

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Pearson 

Correlatio

n

-,234 -,228 ,006 -,178 ,053 -,050 ,227 ,187 ,106 ,286 -,260 -,341
*

-,366
*

-,430
** ,261 ,583

**
,475

** ,092 1

Sig. (2-

tailed)
,151 ,163 ,969 ,278 ,746 ,761 ,164 ,255 ,519 ,078 ,110 ,033 ,022 ,006 ,109 ,000 ,002 ,579

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Pearson 

Correlatio

n

,050 -,173 ,025 ,063 ,141 ,038 ,198 ,009 ,341
*

,431
** -,216 -,255 -,185 -,233 ,393

*
,766

**
,579

** ,093 ,607
** 1

Sig. (2-

tailed)
,762 ,291 ,878 ,701 ,392 ,818 ,228 ,958 ,033 ,006 ,186 ,117 ,258 ,153 ,013 ,000 ,000 ,571 ,000

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Pearson 

Correlatio

n

,144 -,037 -,047 ,247 ,404
* ,058 ,167 -,107 ,019 ,259 ,358

* ,252 ,168 ,167 ,766
** ,291 ,542

**
,791

** ,121 ,218 1

Sig. (2-

tailed)
,382 ,825 ,778 ,129 ,011 ,724 ,311 ,515 ,908 ,112 ,025 ,122 ,305 ,309 ,000 ,073 ,000 ,000 ,464 ,183

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Pearson 

Correlatio

n

,170 ,050 ,165 -,139 ,065 ,174 ,081 -,086 ,267 ,337
* -,024 -,096 -,157 -,117 ,416

**
,778

**
,560

** ,247 ,613
**

,640
** ,230 1

Sig. (2-

tailed)
,300 ,762 ,317 ,397 ,695 ,290 ,626 ,604 ,100 ,036 ,884 ,563 ,341 ,477 ,008 ,000 ,000 ,129 ,000 ,000 ,159

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Pearson 

Correlatio

n

,003 ,015 -,121 ,274 ,143 ,186 ,194 -,242 ,137 ,269 ,329
* ,245 ,079 ,162 ,672

** ,310 ,728
**

,769
** ,223 ,217 ,705

**
,378

* 1

Sig. (2-

tailed)
,986 ,926 ,462 ,092 ,384 ,256 ,237 ,137 ,405 ,097 ,041 ,133 ,632 ,326 ,000 ,054 ,000 ,000 ,173 ,185 ,000 ,018

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Pearson 

Correlatio

n

-,016 -,103 ,188 ,094 ,252 -,044 -,008 -,051 -,102 ,103 ,373
*

,374
* ,209 ,227 ,618

** -,060 ,309 ,783
** -,101 -,196 ,725

** ,044 ,618
** 1

Sig. (2-

tailed)
,922 ,532 ,251 ,569 ,122 ,793 ,963 ,757 ,536 ,531 ,019 ,019 ,202 ,164 ,000 ,719 ,055 ,000 ,541 ,231 ,000 ,792 ,000

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Pearson 

Correlatio

n

-,040 -,071 ,075 -,092 ,008 ,186 ,183 -,124 ,358
*

,462
** -,120 -,204 -,228 -,248 ,443

**
,831

**
,670

** ,255 ,684
**

,717
** ,276 ,843

**
,468

** -,009 1

Sig. (2-

tailed)
,810 ,667 ,650 ,576 ,959 ,257 ,265 ,453 ,025 ,003 ,465 ,214 ,163 ,128 ,005 ,000 ,000 ,117 ,000 ,000 ,089 ,000 ,003 ,955

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Pearson 

Correlatio

n

-,006 -,037 -,054 ,090 ,090 -,008 ,356
* -,033 ,152 ,431

** -,082 -,090 -,079 -,073 ,478
**

,637
**

,573
** ,187 ,433

**
,758

**
,371

*
,441

**
,437

** -,008 ,648
** 1

Sig. (2-

tailed)
,971 ,823 ,743 ,584 ,587 ,960 ,026 ,842 ,354 ,006 ,622 ,584 ,632 ,657 ,002 ,000 ,000 ,255 ,006 ,000 ,020 ,005 ,005 ,962 ,000

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Pearson 

Correlatio

n

,252 ,172 -,122 ,193 ,296 ,330
* -,027 -,201 ,089 -,251 ,051 -,002 ,021 ,092 -,260 ,022 -,201 -,244 -,139 ,016 -,152 ,001 -,187 -,269 -,022 ,019 1

Sig. (2-

tailed)
,122 ,296 ,458 ,239 ,067 ,040 ,870 ,220 ,591 ,123 ,758 ,993 ,897 ,578 ,110 ,895 ,220 ,134 ,400 ,922 ,354 ,994 ,254 ,098 ,895 ,908

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Pearson 

Correlatio

n

,040 ,041 ,127 ,149 ,046 -,096 -,050 -,115 ,095 ,198 ,340
* ,266 -,002 ,309 ,091 ,295 ,217 -,033 ,095 ,289 ,062 ,304 ,058 -,047 ,246 ,136 ,394

* 1

Sig. (2-

tailed)
,809 ,807 ,440 ,364 ,779 ,563 ,762 ,487 ,565 ,226 ,034 ,102 ,990 ,056 ,583 ,068 ,184 ,844 ,567 ,075 ,708 ,060 ,726 ,774 ,132 ,409 ,013

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Pearson 

Correlatio

n

-,219 -,145 -,071 -,243 -,160 -,012 ,041 ,088 -,128 -,251 -,127 -,087 -,166 -,100 -,437
** -,159 -,258 -,499

** ,084 -,007 -,311 -,203 -,226 -,319
* -,085 ,096 ,375

* ,225 1

Sig. (2-

tailed)
,180 ,380 ,669 ,136 ,330 ,944 ,804 ,593 ,439 ,123 ,440 ,599 ,313 ,545 ,005 ,333 ,113 ,001 ,610 ,965 ,054 ,214 ,167 ,048 ,609 ,563 ,019 ,168

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Pearson 

Correlatio

n

,035 ,045 ,030 -,001 -,058 ,065 -,264 ,054 -,152 -,215 ,103 ,033 -,096 ,033 -,325
* -,199 -,188 -,209 -,224 -,364

* -,165 -,181 -,132 -,061 -,219 -,401
*

,452
** ,316 ,444

** 1

Sig. (2-

tailed)
,831 ,784 ,855 ,997 ,725 ,692 ,104 ,744 ,357 ,188 ,533 ,842 ,561 ,841 ,044 ,223 ,252 ,202 ,171 ,023 ,316 ,270 ,423 ,710 ,180 ,011 ,004 ,050 ,005
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Pearson 

Correlatio

n

-,036 ,040 -,075 ,119 -,067 ,092 -,282 ,013 ,016 ,211 -,104 -,107 -,032 -,060 -,198 -,020 ,141 -,254 ,043 ,165 -,209 -,058 -,015 -,349
* ,113 ,130 ,343

*
,399

*
,429

** ,192 1

Sig. (2-

tailed)
,829 ,808 ,649 ,469 ,683 ,575 ,082 ,940 ,923 ,197 ,531 ,518 ,848 ,718 ,227 ,905 ,392 ,119 ,797 ,315 ,201 ,724 ,929 ,029 ,495 ,432 ,033 ,012 ,006 ,241

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Pearson 

Correlatio

n

,181 -,004 ,008 ,081 ,261 ,084 -,067 -,055 ,335
* ,065 -,071 -,054 -,162 -,042 ,110 ,203 ,152 ,000 ,021 ,168 -,007 ,235 ,012 -,141 ,188 ,091 ,558

**
,363

* ,030 ,253 ,396
* 1

Sig. (2-

tailed)
,271 ,979 ,960 ,624 ,109 ,612 ,685 ,739 ,037 ,692 ,669 ,746 ,323 ,799 ,504 ,215 ,356 1,000 ,900 ,307 ,967 ,149 ,941 ,393 ,252 ,580 ,000 ,023 ,855 ,120 ,013

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Pearson 

Correlatio

n

-,014 -,042 ,246 -,318
* -,131 ,023 -,108 -,077 ,072 ,009 -,101 -,137 -,424

** -,089 -,134 ,089 -,027 -,228 ,066 -,039 -,077 ,115 -,050 -,101 ,063 ,046 ,407
* ,297 ,332

*
,411

** ,304 ,581
** 1

Sig. (2-

tailed)
,935 ,801 ,132 ,048 ,427 ,889 ,513 ,641 ,665 ,959 ,540 ,405 ,007 ,591 ,416 ,591 ,868 ,163 ,688 ,814 ,642 ,485 ,762 ,539 ,703 ,779 ,010 ,066 ,039 ,009 ,060 ,000

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Pearson 

Correlatio

n

-,389
* -,019 ,304 -,163 -,309 -,331

* -,148 ,077 ,124 ,083 ,136 ,209 -,151 ,253 -,126 -,168 -,174 -,165 -,103 -,108 -,128 -,137 -,093 -,004 -,119 -,029 ,049 ,303 ,119 -,014 ,278 ,299 ,426
** 1

Sig. (2-

tailed)
,014 ,907 ,060 ,322 ,056 ,040 ,370 ,642 ,451 ,617 ,410 ,202 ,360 ,121 ,446 ,307 ,288 ,317 ,532 ,512 ,436 ,405 ,571 ,979 ,470 ,860 ,767 ,061 ,469 ,932 ,087 ,064 ,007

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Pearson 

Correlatio

n

-,375
* -,151 ,192 -,159 ,012 -,449

** -,128 ,274 ,033 -,179 -,176 -,143 -,190 -,192 -,068 ,107 -,076 -,021 ,176 ,056 ,072 -,079 ,023 ,032 -,023 ,097 -,288 -,261 ,109 -,149 -,083 ,037 -,040 ,169 1

Sig. (2-

tailed)
,019 ,360 ,242 ,334 ,942 ,004 ,439 ,092 ,843 ,276 ,283 ,384 ,248 ,242 ,681 ,515 ,646 ,899 ,284 ,736 ,662 ,634 ,888 ,847 ,890 ,556 ,075 ,108 ,509 ,366 ,617 ,823 ,810 ,304
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Pearson 

Correlatio

n

-,335
* -,029 ,079 -,079 -,092 ,147 -,032 -,154 ,139 ,059 -,117 -,084 -,269 -,073 -,173 ,267 -,095 -,143 ,171 ,156 -,118 ,133 ,049 -,270 ,238 ,260 ,147 ,104 ,296 -,045 ,269 ,181 ,266 ,284 ,417

** 1

Sig. (2-

tailed)
,037 ,863 ,634 ,631 ,576 ,372 ,849 ,348 ,399 ,719 ,477 ,612 ,097 ,658 ,292 ,100 ,567 ,386 ,299 ,343 ,475 ,421 ,769 ,096 ,144 ,111 ,373 ,527 ,067 ,786 ,098 ,270 ,102 ,080 ,008
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Pearson 

Correlatio

n

-,028 ,022 ,026 ,012 ,047 -,323
* ,296 -,091 ,068 -,026 ,156 ,163 -,065 ,105 ,172 ,103 ,268 ,086 ,067 ,152 ,150 ,097 ,113 ,127 ,113 ,211 -,087 ,265 -,077 -,050 -,113 ,058 ,174 ,074 -,086 -,308 1

Sig. (2-

tailed)
,866 ,893 ,874 ,942 ,775 ,045 ,067 ,580 ,681 ,877 ,343 ,320 ,694 ,523 ,296 ,531 ,099 ,604 ,684 ,356 ,362 ,557 ,493 ,439 ,494 ,198 ,597 ,103 ,643 ,765 ,493 ,727 ,290 ,653 ,604 ,057
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Pearson 

Correlatio

n

-,254 -,192 ,117 -,116 ,095 -,126 ,090 ,074 ,295 ,029 -,072 -,058 -,041 ,016 ,164 ,236 ,000 ,036 ,146 ,278 ,117 ,102 -,088 -,020 ,142 ,243 -,177 -,015 -,043 -,417
** -,085 ,122 -,029 ,360

*
,374

* ,238 ,133 1

Sig. (2-

tailed)
,119 ,242 ,477 ,482 ,565 ,444 ,585 ,654 ,068 ,863 ,664 ,725 ,805 ,924 ,319 ,147 1,000 ,829 ,374 ,087 ,480 ,537 ,595 ,904 ,388 ,137 ,281 ,928 ,795 ,008 ,606 ,460 ,861 ,024 ,019 ,144 ,419

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Pearson 

Correlatio

n

-,144 ,213 ,026 ,075 -,159 -,114 -,185 -,048 -,193 -,029 ,243 ,307 ,252 ,228 -,176 -,237 -,264 ,074 -,163 -,450
** -,001 -,161 ,140 ,239 -,231 -,273 -,007 -,200 -,023 ,299 -,296 -,219 -,037 -,167 ,096 ,093 -,234 -,409

** 1

Sig. (2-

tailed)
,382 ,193 ,876 ,651 ,334 ,488 ,261 ,772 ,239 ,859 ,136 ,058 ,121 ,162 ,285 ,146 ,104 ,655 ,322 ,004 ,996 ,327 ,397 ,142 ,158 ,093 ,968 ,223 ,892 ,065 ,067 ,180 ,824 ,310 ,562 ,574 ,151 ,010

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Pearson 

Correlatio

n

-,130 ,058 ,014 -,150 -,011 -,236 ,260 ,604
** -,230 -,127 -,216 -,232 -,262 -,073 -,094 -,045 -,048 -,292 ,279 ,067 -,177 -,080 -,180 -,258 -,078 ,059 -,025 -,108 ,125 -,058 ,096 ,105 ,123 ,294 ,223 -,022 -,056 ,162 -,212 1

Sig. (2-

tailed)
,430 ,724 ,931 ,363 ,947 ,148 ,110 ,000 ,159 ,440 ,186 ,155 ,106 ,660 ,567 ,787 ,770 ,071 ,085 ,684 ,282 ,626 ,274 ,112 ,636 ,722 ,879 ,513 ,449 ,728 ,562 ,525 ,455 ,069 ,172 ,892 ,733 ,323 ,195

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Pearson 

Correlatio

n

-,020 ,074 -,183 -,166 ,200 ,135 ,249 ,093 -,111 -,134 -,108 -,222 -,243 -,056 -,091 ,021 -,062 -,050 ,034 -,112 ,058 -,077 ,029 -,128 -,157 -,033 -,172 -,234 -,082 -,118 -,116 -,062 ,134 -,008 ,291 ,342
* -,137 ,156 -,098 ,382

* 1

Sig. (2-

tailed)
,903 ,652 ,264 ,313 ,223 ,413 ,126 ,574 ,500 ,417 ,514 ,173 ,136 ,734 ,584 ,897 ,708 ,764 ,835 ,498 ,727 ,641 ,861 ,437 ,339 ,841 ,295 ,152 ,622 ,473 ,482 ,710 ,415 ,963 ,072 ,033 ,406 ,344 ,555 ,016

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Pearson 

Correlatio

n

-,026 -,118 -,216 ,028 -,040 ,168 ,426
** -,014 -,150 -,168 -,103 -,091 ,035 -,057 -,071 -,178 -,225 -,091 ,092 -,163 -,093 -,304 -,199 -,233 -,204 -,035 -,122 -,458

** ,022 -,212 -,258 -,165 -,172 -,113 ,071 -,001 -,185 ,276 -,099 ,314 ,320
* 1

Sig. (2-

tailed)
,873 ,474 ,186 ,864 ,810 ,307 ,007 ,933 ,363 ,307 ,531 ,582 ,831 ,729 ,669 ,279 ,169 ,582 ,578 ,321 ,574 ,060 ,225 ,154 ,213 ,830 ,459 ,003 ,894 ,195 ,113 ,317 ,295 ,494 ,669 ,994 ,258 ,089 ,549 ,052 ,047

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Vad är 

inkomsten

, efter 

skatt, i 

hela 

hushållet 

där du 

Ange hur 

god du 

tycker att 

den 

ekologisk

a 

vindruvan Ange hur 

hälsosam 

du tror att 

den 

ekologisk

a 

vindruvan Ange hur 

du tror att 

kaloriinne

hållet ser 

ut för den 

ekologisk

a Ange hur 

mycket 

vitaminer 

du tror att 

den 

ekologisk

a Hur 

mycket 

skulle du 

vara 

beredd att 

betala för 

en ask Hur 

gammal 

är du?

Är du 

kvinna 

eller man?

Studerar 

du på 

högskolan 

i Gävle?

Vid vilket 

program?

Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar 

Vad tycker 

du om 

ekologisk 

mat? 

(angenäm

t)

Vad tycker 

du om 

ekologisk 

mat? (bra)

Vad tycker 

du om 

ekologisk 

mat? 

(fördelakti

g)

Vad tycker 

du om 

ekologisk 

mat? 

(positiv)

Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar 

Det är okej 

för mig att 

vissa 

tycker illa 

om mig.

Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar Mitt första 

intryck av 

andra 

visar sig 

oftast vara 

korrekt.

Jag vet 

alltid varför 

jag gillar 

något.

När jag väl 

har 

bestämt 

mig, kan 

andra 

människor 

sällan Jag har 

full kontroll 

över mitt 

öde.

Jag ångrar 

aldrig 

mina 

beslut.

Jag är en 

helt 

rationell 

person.

Jag har 

stor tilltro 

till mina 

egna 

bedömnin

gar.

Jag har 

sjukanmäl

t mig till 

skolan 

eller 

jobbet 

trots att Jag har 

några 

riktigt fula 

ovanor.

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Ibland 

ljuger jag 

när jag 

måste.

Det har 

funnits 

tillfällen 

där jag har 

utnyttjat 

någon 

annan till Jag lyder 

alltid 

lagen, 

även om 

det är 

högst 

otroligt att Jag har 

någon 

gång sagt 

något illa 

om en vän 

bakom 

hans eller Jag har 

aldrig 

kastat 

skräp på 

gatan.

Jag har 

gjort saker 

som jag 

aldrig 

berättar för 

någon 

annan.
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Ange hur 

god du 

tycker att 

den 

ekologisk

a 

vindruvan 

är?

Ange hur 

hälsosam 

du tror att 

den 

ekologisk

a 

vindruvan 

är?

Ange hur 

du tror att 

kaloriinne

hållet ser 

ut för den 

ekologisk

a 

vindruvan:

Ange hur 

mycket 

vitaminer 

du tror att 

den 

ekologisk

a 

vindruvan 

innehåller:

Hur 

mycket 

skulle du 

vara 

beredd att 

betala för 

en ask 

ekologisk

a 

vindruvor?

Hur 

gammal 

är du?

Är du 

kvinna 

eller man?

Studerar 

du på 

högskolan 

i Gävle?

Vid vilket 

program?

Vad är 

inkomsten

, efter 

skatt, i 

hela 

hushållet 

där du 

ingår?

Vad tycker 

du om 

ekologisk 

mat? 

(angenäm

t)

Vad tycker 

du om 

ekologisk 

mat? (bra)

Vad tycker 

du om 

ekologisk 

mat? 

(fördelakti

g)

Vad tycker 

du om 

ekologisk 

mat? 

(positiv)

Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar 

alla 

levande 

varelser?

Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar 

mig?

Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar 

alla 

människor

?

Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar 

växter?

Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar 

min 

livsstil?

Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar 

människor 

i min 

närhet?

Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar 

djur?

Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar 

min 

hälsa?

Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar 

framtida 

generation

er?

Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar 

livet i 

havet?

Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar 

min 

framtid?

Hur 

bekymrad 

är du för 

att dagens 

miljöprobl

em 

drabbar 

mina 

barn?

Mitt första 

intryck av 

andra 

visar sig 

oftast vara 

korrekt.

Jag vet 

alltid varför 

jag gillar 

något.

När jag väl 

har 

bestämt 

mig, kan 

andra 

människor 

sällan 

påverka 

vad jag 

tycker.

Jag har 

full kontroll 

över mitt 

öde.

Jag ångrar 

aldrig 

mina 

beslut.

Jag är en 

helt 

rationell 

person.

Jag har 

stor tilltro 

till mina 

egna 

bedömnin

gar.

Det är okej 

för mig att 

vissa 

tycker illa 

om mig.

Ibland 

ljuger jag 

när jag 

måste.

Det har 

funnits 

tillfällen 

där jag har 

utnyttjat 

någon 

annan till 

min egen 

fördel.

Jag lyder 

alltid 

lagen, 

även om 

det är 

högst 

otroligt att 

jag åker 

fast.

Jag har 

någon 

gång sagt 

något illa 

om en vän 

bakom 

hans eller 

hennes 

rygg.

Jag har 

aldrig 

kastat 

skräp på 

gatan.

Jag har 

gjort saker 

som jag 

aldrig 

berättar för 

någon 

annan.

Jag har 

sjukanmäl

t mig till 

skolan 

eller 

jobbet 

trots att 

jag 

egentligen 

inte var 

sjuk.

Jag har 

några 

riktigt fula 

ovanor.

Pearson 

Correlatio

n

1

Sig. (2-

tailed)

N 38

Pearson 

Correlatio

n

,167 1

Sig. (2-

tailed)
,317

N 38 38

Pearson 

Correlatio

n

-,074 -,141 1

Sig. (2-

tailed)
,657 ,399

N 38 38 38

Pearson 

Correlatio

n

,365
*

,481
** -,072 1

Sig. (2-

tailed)
,024 ,002 ,667

N 38 38 38 38

Pearson 

Correlatio

n

,285 ,235 ,077 ,228 1

Sig. (2-

tailed)
,083 ,156 ,645 ,169

N 38 38 38 38 38

Pearson 

Correlatio

n

-,407
* ,128 ,087 -,098 -,250 1

Sig. (2-

tailed)
,011 ,445 ,606 ,560 ,130

N 38 38 38 38 38 38

Pearson 

Correlatio

n

-,082 ,147 -,076 ,173 ,006 ,196 1

Sig. (2-

tailed)
,624 ,379 ,649 ,300 ,974 ,239

N 38 38 38 38 38 38 38

Pearson 

Correlatio

n

-,026 -,216 -,018 -,059 ,108 -,256 ,000 1

Sig. (2-

tailed)
,878 ,192 ,915 ,724 ,520 ,121 1,000

N 38 38 38 38 38 38 38 38

Pearson 

Correlatio

n

,013 ,005 ,251 ,186 -,118 ,021 ,023 -,279 1

Sig. (2-

tailed)
,939 ,977 ,129 ,263 ,479 ,901 ,890 ,090

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Pearson 

Correlatio

n

-,013 -,104 ,148 -,057 ,119 -,086 ,125 ,112 ,224 1

Sig. (2-

tailed)
,938 ,534 ,374 ,734 ,477 ,607 ,456 ,505 ,177

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Pearson 

Correlatio

n

,172 ,142 ,185 ,423
**

,459
** ,003 ,340

* ,123 -,085 ,306 1

Sig. (2-

tailed)
,303 ,394 ,267 ,008 ,004 ,984 ,037 ,463 ,612 ,061

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Pearson 

Correlatio

n

,239 ,040 ,411
* ,008 ,287 -,017 ,274 ,207 -,151 ,199 ,523

** 1

Sig. (2-

tailed)
,149 ,811 ,010 ,963 ,081 ,919 ,096 ,213 ,365 ,231 ,001

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Pearson 

Correlatio

n

,226 ,316 ,054 ,256 ,375
* ,043 ,461

** -,005 -,270 ,313 ,626
**

,573
** 1

Sig. (2-

tailed)
,173 ,053 ,748 ,121 ,021 ,798 ,004 ,974 ,102 ,056 ,000 ,000

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Pearson 

Correlatio

n

,102 ,189 ,232 ,076 ,377
* -,057 ,207 ,168 -,130 ,287 ,495

**
,477

**
,571

** 1

Sig. (2-

tailed)
,542 ,256 ,161 ,649 ,020 ,734 ,212 ,313 ,437 ,081 ,002 ,002 ,000

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Pearson 

Correlatio

n

,038 ,105 ,007 ,130 ,161 ,099 ,509
** -,283 -,151 ,106 ,277 ,481

**
,428

** ,198 1

Sig. (2-

tailed)
,821 ,532 ,968 ,438 ,333 ,553 ,001 ,085 ,366 ,526 ,092 ,002 ,007 ,233

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Pearson 

Correlatio

n

-,006 ,134 ,070 -,053 ,010 -,015 ,355
* -,122 -,085 ,138 -,038 ,285 ,172 -,013 ,516

** 1

Sig. (2-

tailed)
,971 ,423 ,678 ,753 ,954 ,930 ,029 ,467 ,613 ,410 ,820 ,083 ,302 ,940 ,001

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Pearson 

Correlatio

n

-,120 ,128 -,034 ,011 ,124 ,126 ,410
* -,258 ,083 -,011 -,185 ,123 ,110 -,042 ,709

**
,598

** 1

Sig. (2-

tailed)
,474 ,442 ,840 ,949 ,458 ,450 ,011 ,118 ,620 ,949 ,267 ,463 ,513 ,804 ,000 ,000

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Pearson 

Correlatio

n

-,015 ,101 ,255 ,196 -,034 ,167 ,336
* -,186 ,094 -,072 ,178 ,487

** ,293 ,192 ,633
**

,416
**

,444
** 1

Sig. (2-

tailed)
,931 ,544 ,123 ,237 ,841 ,316 ,039 ,263 ,573 ,669 ,284 ,002 ,074 ,247 ,000 ,009 ,005

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Pearson 

Correlatio

n

,149 -,064 ,165 -,102 ,047 ,072 ,298 -,253 ,062 ,151 ,031 ,133 ,185 ,123 ,366
*

,611
**

,424
** ,305 1

Sig. (2-

tailed)
,372 ,704 ,321 ,541 ,781 ,666 ,070 ,125 ,711 ,365 ,853 ,425 ,265 ,461 ,024 ,000 ,008 ,063

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Pearson 

Correlatio

n

,081 -,096 -,064 -,225 ,138 ,071 ,396
* -,056 -,049 ,107 -,003 ,241 ,196 ,100 ,536

**
,411

*
,634

** ,199 ,654
** 1

Sig. (2-

tailed)
,629 ,565 ,703 ,175 ,408 ,673 ,014 ,739 ,769 ,521 ,986 ,145 ,239 ,550 ,001 ,010 ,000 ,232 ,000

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Pearson 

Correlatio

n

,064 ,284 -,113 ,460
** ,159 ,130 ,567

** -,016 ,035 ,127 ,461
**

,329
*

,405
* ,162 ,749

** ,291 ,449
**

,559
** ,207 ,371

* 1

Sig. (2-

tailed)
,703 ,084 ,499 ,004 ,341 ,436 ,000 ,923 ,833 ,446 ,004 ,044 ,012 ,332 ,000 ,076 ,005 ,000 ,213 ,022

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Pearson 

Correlatio

n

-,080 ,031 ,151 -,074 ,106 -,029 ,465
** -,153 ,061 ,042 -,143 ,118 ,123 ,077 ,513

**
,704

**
,671

**
,523

**
,644

**
,530

**
,368

* 1

Sig. (2-

tailed)
,635 ,853 ,365 ,661 ,525 ,864 ,003 ,360 ,716 ,803 ,392 ,479 ,461 ,645 ,001 ,000 ,000 ,001 ,000 ,001 ,023

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Pearson 

Correlatio

n

-,090 ,032 -,009 ,045 ,102 ,048 ,514
** ,047 -,102 ,060 -,022 ,326

* ,208 ,141 ,721
**

,469
**

,777
**

,450
** ,224 ,531

**
,528

**
,610

** 1

Sig. (2-

tailed)
,589 ,848 ,958 ,788 ,544 ,774 ,001 ,780 ,541 ,720 ,898 ,046 ,210 ,399 ,000 ,003 ,000 ,005 ,176 ,001 ,001 ,000

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Pearson 

Correlatio

n

,232 ,118 ,096 ,129 ,140 ,108 ,334
* -,149 ,000 ,230 ,122 ,499

** ,309 ,244 ,715
**

,406
*

,562
**

,575
** ,291 ,425

**
,536

**
,499

**
,662

** 1

Sig. (2-

tailed)
,161 ,481 ,567 ,439 ,402 ,519 ,041 ,372 ,999 ,165 ,466 ,001 ,059 ,141 ,000 ,012 ,000 ,000 ,076 ,008 ,001 ,001 ,000

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Pearson 

Correlatio

n

,024 -,130 ,261 -,161 ,023 -,117 ,329
* -,225 ,054 ,171 -,041 ,134 ,064 ,220 ,445

**
,636

**
,569

** ,295 ,782
**

,594
** ,160 ,772

**
,438

**
,428

** 1

Sig. (2-

tailed)
,887 ,438 ,114 ,334 ,891 ,485 ,044 ,175 ,745 ,304 ,805 ,422 ,701 ,184 ,005 ,000 ,000 ,072 ,000 ,000 ,338 ,000 ,006 ,007

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Pearson 

Correlatio

n

-,126 -,181 ,092 -,222 ,114 ,002 ,399
* ,078 -,164 ,189 -,007 ,235 ,137 ,190 ,611

**
,489

**
,687

** ,293 ,545
**

,746
**

,402
*

,667
**

,770
**

,515
**

,736
** 1

Sig. (2-

tailed)
,450 ,276 ,582 ,179 ,495 ,989 ,013 ,643 ,326 ,256 ,969 ,156 ,413 ,254 ,000 ,002 ,000 ,074 ,000 ,000 ,012 ,000 ,000 ,001 ,000

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Pearson 

Correlatio

n

-,088 ,307 -,013 ,149 -,026 ,146 ,283 -,111 -,200 ,067 ,030 ,021 ,154 ,192 ,254 ,363
* ,188 ,176 ,145 ,115 ,275 ,274 ,153 ,189 ,227 ,155 1

Sig. (2-

tailed)
,598 ,061 ,937 ,373 ,876 ,381 ,086 ,507 ,228 ,690 ,857 ,902 ,355 ,249 ,123 ,025 ,258 ,291 ,386 ,493 ,095 ,095 ,359 ,255 ,170 ,352

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Pearson 

Correlatio

n

,219 -,247 ,051 -,179 -,053 ,044 ,133 ,156 -,002 -,115 -,156 ,161 -,072 -,067 ,053 ,109 ,068 ,275 ,337
*

,327
* -,041 ,210 ,066 ,109 ,125 ,109 ,164 1

Sig. (2-

tailed)
,186 ,135 ,763 ,281 ,751 ,791 ,428 ,349 ,992 ,492 ,350 ,335 ,668 ,689 ,754 ,517 ,683 ,095 ,038 ,045 ,807 ,207 ,692 ,513 ,456 ,514 ,326

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Pearson 

Correlatio

n

,037 ,087 -,115 -,006 ,072 ,021 ,244 ,081 ,000 -,182 ,101 ,107 ,058 ,183 ,121 ,077 -,049 ,276 ,127 ,189 ,316 ,226 ,091 ,069 -,010 ,027 ,248 ,470
** 1

Sig. (2-

tailed)
,823 ,605 ,490 ,970 ,668 ,902 ,140 ,631 ,999 ,273 ,548 ,523 ,730 ,271 ,469 ,647 ,771 ,093 ,448 ,256 ,053 ,172 ,587 ,679 ,954 ,873 ,133 ,003

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Pearson 

Correlatio

n

,170 ,226 ,145 ,101 ,221 -,093 -,130 ,058 ,072 -,021 ,109 ,206 ,063 ,103 -,063 ,074 -,154 ,276 -,022 -,168 ,069 ,127 -,117 ,189 -,181 -,272 ,284 ,302 ,400
* 1

Sig. (2-

tailed)
,307 ,173 ,386 ,547 ,183 ,580 ,435 ,729 ,668 ,902 ,516 ,214 ,708 ,538 ,708 ,659 ,356 ,093 ,896 ,313 ,681 ,446 ,482 ,255 ,276 ,098 ,083 ,065 ,013

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Pearson 

Correlatio

n

,253 -,308 ,076 -,272 ,001 -,172 -,106 -,014 ,074 -,069 -,158 ,022 -,253 -,122 -,067 ,080 -,125 ,128 ,201 ,163 -,088 ,247 -,212 -,003 ,226 ,065 ,161 ,516
**

,353
* ,244 1

Sig. (2-

tailed)
,125 ,060 ,652 ,098 ,996 ,301 ,527 ,932 ,660 ,680 ,343 ,898 ,125 ,465 ,690 ,633 ,455 ,443 ,226 ,328 ,599 ,135 ,202 ,986 ,173 ,699 ,334 ,001 ,030 ,140

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Pearson 

Correlatio

n

,100 -,022 -,023 -,060 ,060 -,113 -,309 ,053 -,052 -,036 -,110 ,166 -,148 -,144 -,015 ,244 ,020 ,032 -,100 -,033 -,099 -,016 -,169 ,026 ,023 -,102 ,291 ,135 ,012 ,183 ,506
** 1

Sig. (2-

tailed)
,550 ,896 ,893 ,721 ,719 ,499 ,059 ,750 ,758 ,831 ,510 ,319 ,374 ,389 ,930 ,140 ,903 ,848 ,552 ,844 ,555 ,925 ,311 ,875 ,891 ,542 ,076 ,418 ,944 ,272 ,001

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Pearson 

Correlatio

n

,174 ,183 -,003 ,092 ,231 ,197 -,025 ,065 -,076 -,218 -,096 ,045 ,061 ,176 ,137 ,096 ,302 ,265 ,131 ,277 ,158 ,202 ,238 ,199 ,091 ,289 ,287 ,338
* ,231 ,098 ,312 ,252 1

Sig. (2-

tailed)
,297 ,271 ,985 ,584 ,164 ,237 ,881 ,698 ,650 ,189 ,567 ,787 ,715 ,290 ,410 ,565 ,066 ,108 ,433 ,093 ,343 ,223 ,151 ,230 ,588 ,078 ,081 ,038 ,162 ,559 ,056 ,127

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Pearson 

Correlatio

n

-,034 -,137 ,127 -,166 ,038 -,004 -,164 -,147 ,124 ,398
* 0,000 ,051 ,043 ,186 ,089 ,080 ,074 -,037 ,165 ,187 -,043 ,031 -,083 ,120 ,153 ,140 ,191 -,144 -,162 ,162 ,056 ,103 ,062 1

Sig. (2-

tailed)
,839 ,412 ,449 ,319 ,822 ,980 ,326 ,379 ,457 ,013 1,000 ,760 ,797 ,263 ,596 ,631 ,657 ,826 ,323 ,260 ,799 ,853 ,622 ,472 ,358 ,401 ,252 ,387 ,331 ,330 ,736 ,539 ,709

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Pearson 

Correlatio

n

-,092 ,092 ,050 ,075 ,014 -,074 -,132 -,132 ,066 ,211 -,050 ,184 ,103 -,045 ,028 ,081 -,038 ,227 -,028 -,128 -,034 ,065 -,023 ,260 -,055 -,121 -,171 -,241 -,077 ,174 -,072 ,156 -,302 ,055 1

Sig. (2-

tailed)
,583 ,581 ,767 ,656 ,934 ,661 ,428 ,430 ,693 ,203 ,764 ,269 ,538 ,788 ,865 ,628 ,820 ,171 ,869 ,443 ,841 ,698 ,890 ,115 ,742 ,468 ,304 ,145 ,644 ,296 ,668 ,350 ,066 ,743

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Pearson 

Correlatio

n

-,091 ,145 ,057 -,101 -,009 -,018 -,249 -,320 -,099 ,197 -,189 ,065 ,066 ,011 ,191 ,029 ,161 -,002 ,108 ,261 -,012 ,074 ,174 ,260 ,168 ,246 ,005 -,339
* -,273 -,169 -,193 -,072 -,193 ,233 ,511

** 1

Sig. (2-

tailed)
,587 ,384 ,734 ,545 ,959 ,912 ,131 ,050 ,553 ,237 ,256 ,697 ,695 ,946 ,250 ,860 ,333 ,992 ,520 ,114 ,943 ,661 ,296 ,115 ,314 ,136 ,975 ,038 ,098 ,311 ,244 ,668 ,245 ,160 ,001

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Pearson 

Correlatio

n

,266 ,317 -,138 ,217 ,363
* -,110 ,236 -,095 ,082 -,037 ,214 ,035 ,143 ,093 ,257 ,098 ,253 ,052 ,182 ,313 ,430

** ,155 ,076 ,268 ,058 ,023 ,319 ,118 ,369
*

,443
** ,051 ,004 ,058 ,069 -,105 -,101 1

Sig. (2-

tailed)
,106 ,052 ,410 ,190 ,025 ,512 ,154 ,571 ,626 ,825 ,196 ,835 ,393 ,579 ,119 ,556 ,125 ,757 ,274 ,056 ,007 ,352 ,652 ,103 ,728 ,892 ,051 ,480 ,023 ,005 ,759 ,980 ,729 ,680 ,532 ,548

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Pearson 

Correlatio

n

-,434
** -,116 -,136 -,237 -,204 ,181 ,180 -,057 ,036 ,162 -,078 ,147 -,022 -,045 ,119 ,118 ,125 ,058 -,024 ,139 ,008 ,073 ,137 ,103 ,072 ,076 ,046 ,032 ,127 -,184 ,029 ,261 -,306 -,096 ,423

** ,250 -,081 1

Sig. (2-

tailed)
,007 ,487 ,415 ,152 ,220 ,278 ,281 ,732 ,829 ,331 ,642 ,379 ,893 ,789 ,476 ,481 ,455 ,730 ,885 ,406 ,960 ,664 ,411 ,540 ,667 ,650 ,784 ,847 ,448 ,270 ,861 ,113 ,062 ,567 ,008 ,131 ,628

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Pearson 

Correlatio

n

,073 -,205 ,185 ,297 ,048 -,267 ,066 ,097 ,281 ,215 ,416
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