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Sammanfattning  

Titel: Den etiska mjölkkonsumenten 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Manne Pettersson & Michael Pettersson  

Handledare: Jonas Kågström  

Datum: 2016-05  

Syfte: . En upplevd avsaknad av studier som undersökt etisk märkning av produkter med 

avseende på smakupplevelse och betalningsvilja var avstampet för vår uppsats. Utifrån 

en efterfrågan av studier som undersöker den relativa betydelsen av olika etiska 

märkningar har vi därför formulerat följande syfte: 

” Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur konsumenters smakupplevelse 

samt betalningsvilja påverkas av en produkts etiska märkning med avseende på om den 

är ekologisk och/eller lokalproducerad.” 

Metod: I denna studie har vi utfört ett experiment på Högskolan i Gävle där 102 slumpvis 

valda respondenter deltagit. Respondenterna ombads smaka på tre olika mjölksorter; en 

ekologisk, en lokal och en som var både ekologisk och lokal. Alla glas innehöll dock 

samma sorts mjölk, vilket gör att vi genom manipulation kan se om respondenternas 

smakupplevelse och betalningsvilja påverkas av etisk märkning.   

Resultat och slutsats: Resultatet av vår undersökning visar att konsumenters 

smakupplevelse samt betalningsvilja påverkas av den etiska märkning som respektive 

mjölksort står för. Den eko-lokala mjölken fick högst betyg beträffande smak, 

hälsouppfattning och betalningsvilja, men denna kombination av märkningarna 

”ekologisk” och ”lokal” resulterade samtidigt i en högre priseffekt än smakeffekt. Vidare 

har vi funnit att respondenternas oro för dagens miljöproblem anses vara det viktigaste 

vid valet av mjölk. Detta är dock huvudsakligen på grund av egocentriska skäl, då synen 

på sig själv i förhållande till miljön var det viktigaste för respondenterna, det vill säga 

miljöfaktorer i stort som kan påverka dem själva. Detta korroborerar tidigare forskning.  
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Förslag till vidare forskning: I denna studie har vi inte mätt respondenternas faktiska  

betalningsvilja, då konsumenterna inte köper produkten i slutet av experimentet. Vidare 

forskning borde således undersöka hur en produkts etiska märkning påverkar 

konsumenters smakupplevelse och betalningsvilja i verkliga marknadssituationer.  

Uppsatsens bidrag: Denna studie pekar på vikten av att dra full nytta av dubbla etiska 

märkningar, genom att till exempel se över både marknadsföring och design. Vi har 

visat att hur företagen kombinerar en produkts etiska märkningar påverkar både 

konsumenters smakupplevelse och betalningsvilja i positiv riktning. Ett skickligare 

utnyttjande av dessa effekter skulle troligen ge ett mer positivt utfall för mejerinäringen 

och för mjölkbönderna.  

Nyckelord: Ekologisk, lokal, konsumenter, betalningsvilja, smakupplevelse, etisk 

märkning. 
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Abstract 

Title: The ethical milk consumer 

Level: Thesis for Bachelor Degree in Business Administration  

Author: Manne Pettersson & Michael Pettersson 

Supervisor: Jonas Kågström  

Date: 2016 – 05  

Aim: A lack of studies conducted in the field of ethical labeling specifically with 

respect to taste and willingness to pay was our inspiration for writing this paper. Based 

on the demand of studies that focus on the relative meaning of ethical labeling we wrote 

the following purpose: 

"The purpose of the study is to gain a deeper understanding of how consumer taste and 

willingness to buy is influenced by a product's ethical labeling with respect whether it is 

organic and/or locally produced". 

Method: In this study, we performed an experiment at Gävle University with 102 

randomly selected respondents who completed the test. Respondents believed they were 

given a taste of three different types of milk; one organic, one local and one that was 

both organic and local. All three glasses really contained the same kind of milk which 

allows us through manipulation too see whether respondents' taste experience and 

buying intentions are influenced by ethical label. 

Result & Conclusion: The results of our survey show that consumer taste and purchase 

intent is affected by the ethical label. The milk that was both organic and local received 

the highest rating of the different varieties regarding taste, healthiness and willingness 

to pay. Furthermore we found that the respondents worry for today’s environmental 

issues is the prime factor in choosing milk. Worth noting is that this is highly influenced 

by egotistical reasons, respondents worry about environmental factors in general that 

may affect themselves. This is corroborated by previous research. 

Further research: In this thesis we did not research the respondent actual willingness 

to buy since they don’t actually buy the products at the end of the experiment. Further 
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research should hence be focused on the consumer taste and willingness to buy in real 

consumer situations.  

Contribution of the thesis: This study points to the importance of taking full advantage 

of double ethical labeling, for example through looking over both marketing and design. 

We have shown that the way companies combine a products ethical labels affects both 

consumers taste and willingness to pay in a positive way. A skillful use of these effects 

would most likely result in a better outcome for the dairy industry and for the dairy 

farmers. 

Key Words: Organic, local, consumers buying behavior, ethical labeling, willingness to 

pay  
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1.  Inledning  

1.1 Problemformulering  

I Sverige anses klimatfrågan vara mycket viktig och regeringen beskriver den som vår 

tids ödesfråga (Regeringen 2015). En av de viktigaste sektorerna i denna fråga, och som 

står för en stor del av utsläppen, är livsmedel. Ekologiska jordbrukssystem har en 

potential att både minska utsläppen av växthusgaser och förbättra isoleringen av 

koldioxid i marken (Scialabba & Müller-Lindenlauf, 2010, s.161). Sålunda blir 

standardiseringen av ekologiska livsmedel en allt viktigare strategi för att hantera 

konsumenternas intressen för miljö, djurvälfärd, hälsa, och den ekonomiska strukturen av 

livsmedelsproduktionen (Boström & Klintman, 2006, s.163).  

Fortsättningsvis förklarar Hughner, McDonagh, Prothero, Shultz och Stanton (2007, s.9) 

hur den rådande miljösituationen är en bidragande orsak till varför människor väljer just 

ekologisk mat. De menar att konsumenterna ställer sig negativa till de miljöskadliga 

kemikaliska ämnen som används vid produceringen av icke ekologiska livsmedel och 

därav väljer ekologiskt producerad mat istället. Michaelidou och Hassan (2008, s.3) 

menar även de att den ekologiska matens positiva påverkan på miljön är en faktor till 

konsumenterna val av ekologisk mat.  

Detta leder in på betydelsen av olika demografiska faktorer, till exempel skillnader mellan 

yngre och äldre individers uppfattning av ekologiska produkter. Noterbart är även att 

denna forskning fokuserat på just ekologiska produkter och inte tagit hänsyn till var 

produkterna producerats (Brown, 2003, s.220). Magnusson et al. (2001, s.216) förklarar 

att yngre människor har en mer positiv attityd till ekologiskt odlad mat, men trots detta  

menar Hughner et al. (2007, s.3) att äldre människor mer sannolikt är köparna. 

Förklaringen till detta påstår Hughner et al. (2007, s.3) kan vara av ekonomisk karaktär, 

där de äldre personerna har råd med den ekologiska maten medan de yngre inte har det. 

Ekologiska livsmedel är oftast dyrare i förhållande till liknande produkter i affärerna. 

Enligt Hughner et al. (2007, s.10) är dyra priser ett av de största skälen till att konsumenter 

väljer att avstå från att köpa ekologiska varor. Dock menar Padel och Foster (2005, s.608) 

att ekologiska köpare kan delas in i olika kategorier. De konsumenter som mest frekvent 

köper ekologisk mat utgörs av genomsnittligt äldre människor, men de konsumenter som 

spenderar mest pengar på ekologisk mat utgörs genomsnittligt av yngre människor. 
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Denna forskning får stöd av Onyango, Hallman, Bellows (2007, s.403) och Govindasamy 

och Italia (1999, s.51) som anser att köparna främst består av yngre människor.  

Även om flertalet studier (Hughner et al., 2007; Onyango et al., 2007; Magnusson et al., 

2001) utförts kring ämnets demografiska variabler i relation till ekologisk mat, kan vi visa 

på ett forskningsgap gällande demografiska variabler i relation till lokalt framställd mat. 

Medan Zepeda och Li (2006, s.10) anser att demografiska faktorer inte kan på ett exakt 

sätt förutsäga konsumenters beteende eller preferenser, menar Jekanowski, Williams II 

och Schick (2000, s.50) motsatsvis att det, med avseende på köpbeteendet, existerar 

signifikanta skillnader mellan exempelvis det kvinnliga och det manliga könet.  

I takt med det växande intresset för ekologisk mat använder sig flertalet livsmedelsbutiker 

idag av produktmärkning. Teisl och Roe (1998, s.140) definierar produktmärkning som 

en regerings eller tredje parts politiska instrument som på något sätt reglerar 

presentationen av produktspecifik information till konsumenterna. Informationen kan 

beskriva användningsegenskaperna hos en produkt, såsom pris, smak och näring men 

även andra karaktärsdrag, såsom miljöpåverkan eller moraliska alternativt etiska faktorer 

som innefattar produktens tillverkningsprocess. Fortsättningsvis förklarar Teisl och Roe 

(1998, s.140) hur produktmärkning har blivit allt frekventare, särskilt med avseende på 

hälsa och miljö. De menar att produktmärkning visar att livsmedelsbutikerna tar hänsyn 

till aktuella samhällsfrågor och att de sätter kundens behov i fokus.  

De Pelsmacker, Driesen och Rayp (2005, s.363) beskriver hur den etiska konsumenten 

generellt sett känner sig ansvarig för samhället och uttrycker dessa känslor genom sitt 

köpbeteende. De föreslår att vidare forskning kan undersöka den relativa betydelsen av 

olika etiska etiketter på produktkategorier. Detta med avsikt att kunna bedöma 

konsumenters vilja att betala ett högre pris för etiskt märkta produkter, att uppskatta 

marknadspotentialen för etiskt märkta produkter samt att definiera lovande 

marknadssegment för konsumenter i olika produktkategorier och marknader.  

Vidare har Sörqvist, Hedblom, Holmgren, Haga, Langeborg, Nöstl och Kågström (2013, 

s.1) utfört en studie som undersökte respondenters smakpreferenser av ekologiskt kontra 

icke-ekologiskt kaffe. Kaffet var i själva verket detsamma, det vill säga respondenterna 

manipulerades att tro att det var olika kaffe. Resultaten visade att det ekologiska kaffet 

ansågs vara godare än det icke-ekologiska kaffet, samt att respondenterna var beredda att 

betala mer för det ekologiska kaffet. Med avseende på detta efterfrågar de studier som 
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inriktar sig på samma experiment men som undersöker andra produkter än kaffe. Lee, 

Shimizu, Kniffin och Wansink (2013, s.33) har i en studie undersökt hur miljömärkningar 

influerar respondenters uppfattning om potatischips, yoghurt och kakor. Resultaten 

visade att respondenterna ansåg att livsmedlen var nyttigare och att de var villiga att betala 

mer för samtliga produkter i det fall de var miljömärkta. Emellertid skiljde 

respondenternas betyg gällande smaken på kakorna och yoghurten. Medan respondenter 

upplevde en avsevärd skillnad mellan ekologisk och icke-ekologisk yoghurt, fann de 

ingen skillnad mellan testresultaten av kakorna. Således kan människors uppfattning av 

olika produktkategorier variera.  

Fortsättningsvis föreslår Sörqvist et al. (2013 s.7) även att vidare forskning kan undersöka 

om andra etiska märkningar har samma påverkan på smakupplevelsen som det ekologiska 

märket hade. I en studie utförd av Jekanowski, Williams och Schiek (2000, s.50) fann 

man att konsumenter hade en stark vilja att köpa lokalt producerade livsmedel. Om man 

ställer Sörqvists et al. (2013, s.1) resultat mot De Pelsmacker et al. (2005, s.363) torde 

det följaktligen vara intressant att undersöka hur konsumenters smakupplevelse samt 

betalningsvilja påverkas av en produkts etiska märkning - både med avseende på 

miljömärkning och på ursprung. 

Tidigare forskning (Palupi, Jayanegara, Ploeger, & Kahl, 2012, s. 2774;Yiridoe, Bonti-

Ankomah, & Martin, 2005, s.193;Edward-Jones, 2010, s.582) har redan undersökt 

ekologiska och lokala produkter i jämförelse med konventionella (Yue & Tong, 2009, 

s.366), men ingen har tittat på hur en produkt som både är lokal och ekologisk påverkar 

smakupplevelsen och betalningsviljan. Effekten av att kombinera märkningarna ”lokal” 

och ”ekologisk” kan antingen resultera i en sämre, likvärdig eller bättre smakupplevelse 

och betalningsvilja hos respondenterna. För att kunna mäta denna effekt är det nödvändigt 

att studera märkningarna ”ekologisk” och ”lokal” som enskilda märkningar, för att sedan 

jämföra dessa med en eko-lokal variant, det vill säga en kombination av dessa 

märkningar.  

1.2 Syfte  

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur konsumenters smakupplevelse 

samt betalningsvilja påverkas av en produkts etiska märkning med avseende på om den 

är ekologisk och/eller lokalproducerad.  
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2. Teori  

2.1 Etisk märkning  

I takt med att konsumenter efterfrågar hälsosammare och mer miljövänliga livsmedel   

förklarar McCluskey och Loureiro (2000, s.95) att etisk märkning har blivit allt viktigare 

de senaste åren. De menar att man med användningen av trovärdiga etiketter gör det 

möjligt för företag att signalera kvalitet eller påvisa specifika önskvärda egenskaper hos 

produkter. Vidare har Grabenhorst, Rolls och Bilderbeck (2008, s.1554) utfört en studie 

där de undersökt hur kognition påverkar affektiva hjärnrepresentationer av smaken och 

aromen av ett livsmedel. De kom fram till att när stimulansen av smaken eller aromen är 

identisk, det vill säga smakar likadant, kan den respondentens uppfattning förändras av 

kognitiva märkningar. Denna teori får stöd av Sörqivst et al. (2013, s.1) som genomfört 

ett experiment där de undersökte hur människors smakupplevelse samt köpvilja påverkas 

av miljömärkning av en produkt. Deltagarna ombads smaka kaffe vid två tillfällen. De 

blev informerade om att det ena var miljövänligt medan det andra var konventionellt. 

Dock användes samma sorts kaffe vid båda tillfällena och smaken var således objektivt 

identisk. Resultaten visade hur deltagarna upplevde att det ekologiska kaffet smakade 

bättre än det konventionella och att de var villiga att betala ett högre pris för det. Detta 

fenomen har Sörqivst et al. (2013, s.1) valt att benämna som ”eco-label effect”. Emellertid 

fann Sörqvist, Haga, Langeborg, Holmgren, Wallinder, Nöstl, Seager, och Marsh (2015, 

s.5-6) att resultaten varierade beroende på vilken produktgrupp experimentet utförs på. 

Man hittade inte några skillnader i människors uppfattning av smaken på ekologiskt märkt 

vatten, medan ekologiskt märkta vindruvor ansågs smaka bättre.  

Vidare beskriver Sörqvist et al. (2015, s.5-6) hur “eco-label effect” influerar människors 

uppfattningar av en produkt på fler sätt än endast smakupplevelsen, som exempelvis 

näringsinnehåll och nyttighet. Med avseende på dessa faktorer fann de liknande resultat 

för såväl vatten som vindruvor.  

Emellertid finner vi det väsentligt att beakta vikten av hur känd märkningen är. I en studie 

utförd av Didier och Lucie (2008, s.487) undersökte de vilket värde märkningarna 

”Fairtrade” och ”ekologiskt” har för konsumenter på olika sorters choklad, med avseende 

på jämförelsen mellan det faktiska priset och vad konsumenter är villiga att betala. De 

fann att utan ”branding”, det vill säga att varumärket är känt, var konsumenternas 

betalningsvilja för ekologisk och rättvisemärkt choklad underlägsen de faktiska priserna 

för chokladen. Dessa resultat överensstämmer med De Pelsmacker et al. (2005, s.381) 
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undersökning som studerat i vilken utsträckning Belgiska konsumenter tar hänsyn till 

Fairtrade-märkning vid inköpet av kaffe. Studien visade att märket ansågs vara kaffets 

viktigaste attribut, tätt följt av smak medan Fairtrade-märkning kom på tredje plats. I 

jämförelse med denna avhandling har Roosen, Lusk och Fox (2003, s.13) utfört en studie 

där de undersöker hur viktigt varumärket är i jämförelse med märkning av ursprungsland 

vid konsumenters inköp av biff i England, Frankrike och Tyskland. De övergripande 

resultaten visade att konsumenter anser att märkning av ursprungsland är av större 

betydelse än vilket varumärke köttet har. Denna efterfrågan av ursprungsmärkning var 

dock känslig mot höjda priser på biffen (resultat av förhöjda märknings- och 

produktionskostnader).  

Vidare uppfattas inte alltid etiska märkningar som positiva, särskilt inte i kombination 

med varandra. I en avhandling av Poelman, Mojet, Lyon, och Sefa-Dedeh (2008, s.119) 

undersökte de hur information om Fairtrade och ekologisk produktion påverkade 

konsumenters uppfattningar av ananas, i Storbritannien och Holland. När informationen 

presenterades var för sig influerades konsumenternas uppfattning av ananasen positivt, 

även om effekten inte var speciellt stor. När informationen presenterades i kombination, 

det vill säga tillsammans, uteblev dock den positiva effekten.  

Enligt Vermeir och Verbeke (2006, s.175) finns det en stor kontrast mellan subjektiva 

kunskaper och uppfattningar om etiska märkningar kontra märkningens exakta 

funktioner. De menar att flertalet studier har påvisat en låg medvetenhet hos 

konsumenterna av bland annat ekologiska märkningar och Fairtrade-märkningar. 

Verbeke (2005, s.362) menar att antagandet att marknadsbrister som en följd av 

asymmetrisk information kan lösas enkelt genom att ge mer och bättre information, inte 

verkar hålla när det handlar om livsmedelskonsumenter, med avseende på matens 

kvalitéer. Han anser att hanteringen av information från jordbruket och 

livsmedelsindustrin kräver att målgruppen identifieras och att man får en förståelse för 

och beaktar dessa konsumenters särdrag. Detta för att göra informationen meningsfull, 

användbar och effektiv.  
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2.2 Ekologiska livsmedel 

2.2.1 Definition av ekologiska livsmedel 

Ekologiska jordbruksmetoder följer regler som är centrala för att få benämna livsmedel 

som ekologiska. Morgan och Murdock (2000, s.166) förklarar sex olika steg som 

bönderna bör efterfölja i sin jordbruksproduktion: Jobba i symbios och samexistens med 

naturen, minimera föroreningar och skadliga ämnen för miljön, minimera användningen 

av kemikalier, behandla djuren etiskt, förvalta jordbruket så att det förbättrar miljön och 

ta det större perspektivet av jordbrukets ekologiska effekter i beaktning. Enligt Seyfang 

(2006, s.385) är ekologisk odling ett förhållningssätt inom jordbruk och uppfödning som 

betyder att de inte använder sig av kemikaliska medel och där djuren föds upp i naturliga 

och etiska förhållanden. Dessa ekologiska riktlinjer förklarar hon som ståndpunkter som 

lever i harmoni med naturen.  

Tourjusen, Lieblein, Wendel och Francis (2001, s.208) har listat några viktiga 

förhållningsregler och generella mål för bönder inom Europa som producerar ekologiska 

livsmedel. De anser att det är grundläggande för ett ekologiskt jordbruk att de inte nyttjar 

några syntetiska bekämpningsmedel, inte använder sig av några genetiskt modifierade 

organismer, använder sig av foder som inte innehåller några färgtillsatser och att enbart 

nyttja antibiotika om djuren är i behov av medicinska åtgärder.  

2.2.2 Motiv för att köpa ekologiskt  

Utifrån tidigare forskning inom vårt valda ämnesområde har vi skrivit om tre 

huvudsakliga motiv till varför konsumenter väljer att köpa ekologiskt respektive 

lokalproducerat samt relaterade hinder konsumenter upplever vid valet av dessa 

livsmedel. 

2.2.2.1 Hälsorelaterade motiv 

Ett av de starkaste motiven till att konsumenter väljer ekologiska produkter är 

hälsorelaterat (Magnusson et al., 2001, s.210; Padel & Foster, 2005, s.609; Magnusson, 

Arvola, Hursti, Åberg, Sjödén, 2003, s.109; Batte, Hooker, Haab, & Beaverson, 2007, 

s.157). Enligt Pearson, Henryks och Moffitt (2007, s.2) innebär detta att produkten 

innehåller minimala mängder kemikalier och höga näringsvärden. Yue och Tong (2009, 

s.366) förklarar att ekologiskt odlade råvaror anses vara hälsosamma på grund av 

användningen av mindre mängd skadliga bekämpningsmedel. I en studie utförd i 

Skottland svarade 54% av respondenterna att de köpte ekologisk mat med den egna hälsan 
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eller familjens hälsa som motiv (Magnusson et al., 2001, s.210). De får stöd av Pearson, 

Henryks och Jones (2011, s.172-173) som menar att även om konsumenternas syn på vad 

som är av vikt vid inköp av livsmedel skiljer dem åt, beroende på olika kulturella och 

demografiska faktorer, är den främsta anledningen till valet av ekologiska livsmedel den 

personliga hälsan. De flesta konsumenter köper följaktligen ekologisk mat med 

föreställningen att den har unika och ibland överlägsna attribut i jämförelse med 

konventionell mat (Yiridoe et al., 2005, s.195).  

Emellertid finns det inga entydiga bevis på att ekologiskt odlad mat faktiskt är 

hälsosammare än konventionellt odlad mat (Magnusson et al, 2003, s.109; Pearson et al., 

2011, s.173; Dangour, Aikenhead, Hayter, Allen, Lock, & Uauy, 2010, s.35; Honkanen, 

Verplanken, & Olsen, 2006, s.421). Således menar Yiridoe et al. (2005, s.195) att den 

huvudsakliga anledningen till varför vissa konsumenter väljer att inte köpa ekologisk mat 

är kopplat till deras uppfattning att den inte är bättre än den konventionella maten. Dock 

förklarar Palupi et al. 2012, s.2774) att detta inte stämmer när det kommer till 

mejeriprodukter, då ekologiska mejeriprodukter har andra näringsmässiga egenskaper än 

konventionella mejeriprodukter.  

2.2.2.2 Etiska motiv 

En individ som värnar om djurvälfärd är altruistisk förklarar Michaelidou och Hassan 

(2008, s.3). Det betyder att man genom medmänsklighet har en vilja att hjälpa andra utan 

motprestation. Djurens välfärd har blivit allt mer omdiskuterat under den senaste tiden 

och Harper och Makatouni (2002, s,288) anser att det syns främst bland konsumenternas 

växande efterfrågan gällande frigående höns och djurvänliga etiketter i 

livsmedelsbutikerna. De får stöd av Padel och Foster (2000, s.609-610) som menar att 

etiskt baserade motiv som värnandet om miljön och djurvälfärd blir allt viktigare för 

konsumenterna.  

Vidare beskriver Harper och Makatouni (2002, s.289) att en etisk konsument är en 

konsument som inte köper produkter som är skadliga för miljön eller samhället. Detta 

menar de kan vara så simpelt som att köpa ägg från frigående höns eller så komplext som 

att bojkotta produkter som producerats genom barnarbete.  Varför vi människor anser att 

djurens välmående är ett viktigt ämne förklarar Fraser (2007, s.6) med att det är 

människors värdegrundade tankar som generellt anser att det är viktigt och önskvärt att 

djur lever ett bra liv fastän det är i fångenskap. Exempelvis förklarar Schröder och 
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McEachern (2004, s.168) att en av konsumenternas största farhågor gällande djurens 

välfärd är att de inte får leva fritt utan istället lever i stort antal och på väldigt små ytor 

och i fångenskap. Emellertid har Harper och Makatounis (2002, s,287) utfört en studie 

om konsumenters attityd och uppfattning kring ekologisk mat och djurvälfärd. De 

förklarar att konsumenter tror att ekologisk märkning innefattar att djuren är frigående 

vilket inte alltid är fallet.  

I Schröder och McEacherns (2004, s.171) undersökning framgår det att alla 

respondenterna kom överens om att djur på uppfödningsplatser och bondgårdar borde bli 

behandlade humant och att all form av grymhet mot dem borde vara förbjudet. 

Respondenterna såg således positivt på produktionssätt såsom ekologiskt och uppfödare 

med utomhusgående grisar. Liknande menar Hughner et al. (2007, s.9) att förväntningar 

om bättre djurvälfärd i ekologiska produktionssystem motiverar konsumenterna att köpa 

ekologiskt. Harper och Makatouni (2002, s.287) beskriver att majoriteten av konsumenter 

bryr sig mycket eller väldigt mycket om djurvälfärd och är således villiga att betala mer 

för att djurens förhållanden ska bli bättre. Exempelvis är fler än 30% av konsumenter 

villiga att betala 10% mer för kött som är producerat i enlighet med etiska principer kring 

djurvälfärd (Magnusson et al., 2003, s.109).  

Emellertid förklarar Schröder och McEacherns (2004, s.171) att även om de flesta 

konsumenterna påstår att de skulle handla från återförsäljare med mat från ekologiska 

jordbruk är betalningsviljan, det vill säga att betala ett högre pris för dessa varor, inte lika 

tydlig. Baker, Thompson, Engelken och Huntley (2004, s.997) beskriver att 

konsumenterna utvecklar ett intresse för ekologiska livsmedel för egen vinning eller för 

deras familj, och bara när dessa hälso- och kvalitetsbehov tillgodoses omfamnar de 

bredare frågor som miljön och djurvälfärdhet. Detta påstående får stöd av flertalet andra 

studier som rankar djurvälfärd lägre än exempelvis hälsofaktorer (Padel & Foster, 2005, 

s.609; Magnusson et al., 2003, s.109; Lockie, Lyons, Lawrence, & Mummery, 2002, 

s.35).  

2.2.2.3 Miljörelaterade motiv 

Sörqvist et al. (2013, s.1) beskriver att ekologiskt odlade produkter associeras med ett 

miljömässigt ansvar som ”talar till vårt samvete”. Ett av de mest bidragande syftena till 

att många konsumenter väljer ett ekologiskt alternativ i livsmedelsbutikerna är baserat på 

oron som cirkulerar gällande miljön menar Magnusson et al. (2003, s.109). De förklarar 
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att värnandet om de miljömässiga problemen är likt djurens välfärd ett altruistiskt 

synssätt. De får stöd av Harper och Makatouni (2002, s.289) som menar att man kan 

koppla trenden mot en ökad konsumtion av ekologiska produkter med människors 

växande oro kring miljöfrågor. Även Nie och Zepeda (2011, s.29) betonar detta och anser 

att ett av de primära motiven till att konsumenter köper ekologiskt utgörs av värnandet 

om miljön.  

Enligt Hughner et al. (2007, s.1) har intresset för ekologiska livsmedel ökat 

anmärkningsvärt i takt med att konsumenter och marknadsförare reagerar på 

populärmedia kring hälso- och miljöeffekter av bekämpningsmedel och genetiskt 

modifierade organismer. Tsakiridou, Boutsouki, Zotos, och Mattas (2007, s.159) 

förklarar att ekologiska produkter erhålls genom miljövänliga processer och 

odlingstekniker som tar hänsyn till både attributen hos den slutliga produkten och 

produktionsmetoden. Således menar de att en växande efterfrågan för ekologisk mat 

förväntas fortsätta i framtiden.  

Sörqvist et al. (2015, s.1) menar att miljövänliga jordbruk är ett viktigt steg till att rädda 

vår planet från en miljökatastrof. De har utfört en studie där de undersökt vissa 

mekanismer och begränsningar med ”eco-label effect”, det vill säga vilka effekter 

ekologisk märkning har på konsumenterna. Resultaten visade ett samband mellan 

betalningsviljan och konsumenter som värdesätter värvandet om miljön högt, då de var 

villiga att betala mer för ekologiska alternativ än konventionella (Sörqvist et al., 2015, 

s.6). Motsatsvis förklarar Vermeir och Verbeke (2006, s.173) att även om människor kan 

ha en positiv attityd till värnandet om miljön, är de i stort sett passiva i sin roll som 

konsument när det gäller att stödja miljöförbättringar med sin tillgängliga budget. En 

förklaring kan enligt Minteer, Corley och Manning (2004, s.151-154) vara att detta 

beteende grundas på människors vanor eller situationsspecifika faktorer som exempelvis 

den använda marknadsföringen, som i sin tur resulterar i låga marknadsandelar för 

miljöhållbara produkter.  

Pearson et al. (2011, s.175) menar att de ekologiska konsumenterna hämmas av bristen 

på enhetliga och objektiva bevis på de fördelar, exempelvis miljömässiga, ekologiska 

produkter innefattar, vilket lämnar en majoritet av konsumenterna i bästa fall förvirrade 

och i värsta fall skeptiska. Samtidigt menar Hughner et al. (2007, s.9) att ekologiska 

konsumenter ser kemikalier och bekämpningsmedel som används i konventionell mat 
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som skadligt för miljön, medan ekologisk mat uppfattas som miljövänlig.  Sammantaget 

finns det ingen enighet om den relativa betydelsen av ekologiska livsmedels 

kvalitetsattribut (exempelvis miljöhänsyn) som påverkar konsumenternas attityder och 

uppfattningar kring dessa (Yiridoe et al., 2005).  

2.2.3 Hinder  

2.2.3.1 Prisrelaterade faktorer  

Enligt Magnusson et al. (2001, s.209) är prisskillnaden mellan ekologiska varor och 

konventionella varor ett stort hinder vid konsumenternas val av produkt. Detta i takt med 

att de ekologiska livsmedlen präglas av högre pris än liknande konventionella varor. 

Yiridoe et al. (2005, s.200) menar att detta beror på att de ekologiska livsmedlen är 

svårare att odla eftersom bönderna arbetar utan några tillsatta kemikalier eller 

besprutningsmedel, vilket i sin tur ger en lägre avkastning. Det högre priset är därför 

mycket viktigt för att bönderna skall se detta odlingssystem som lönsamt för deras 

jordbruksverksamhet.  

Pearson et al. (2011, s.175) beskriver att det finns ett gap mellan de konsumenter som har 

en positiv inställning till ekologiska livsmedel och deras relativt låga faktiska inköp. Det 

finns en allmän enighet om att detta är på grund av det högre priset och den begränsade 

tillgången till ekologiska livsmedel. De får stöd av Tsakiridou et al. (2008, s.160) som 

menar att en huvudsaklig följd i att köpa ekologiskt är det högre priset i förhållande till 

liknande konventionella alternativ. Emellertid har Krystallis och Chryssohoidis (2005, 

s.339) utfört en studie där de undersökt konsumenters betalningsvilja för ekologiska 

produkter. De kom fram till att konsumenternas betalningsvilja inte påverkas av priset. 

Flertalet studier har dock motsatsvis funnit att pris är ett hinder för konsumenters 

betalningsvilja gällande ekologiska livsmedel (Lea & Worsley, 2005, s.3;Lockie, Lyons, 

Lawrence, & Mummery, 2002, s.24; McEachern & McClean, 2002. s.88).  

Även om priset tenderar att ses som ett hinder för konsumenternas betalningsvilja är 

många villiga att betala mer för ekologiska produkter. Magnusson et al. (2001, s.211) 

förklarar att konsumenterna är villiga att betala 5-10% mer för ekologiska produkter än 

andra produkter. De får till viss del stöd av Krystallis, Fotopoulos och Zotos, 2006) som 

beskriver att konsumenter är villiga att betala 30 % mer för ekologiska produkter än 

konventionella. Yiridoe et al. (2005, s.200) redogör för, utifrån en tidigare undersökning 

angående ekologiska livsmedel, att 55% av respondenterna är villiga att betala ett pris 
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som överstiger de konventionellt liknande produkterna med 25%. Om priset tenderar att 

överstiga denna siffra blir resultatet som en balansbräda, desto mer priset går upp desto 

mindre blir konsumenternas generella köpvilja. Emellertid menar Krystallis et al. (2006, 

s.87) att man i allmänhet kan dra slutsatsen att det högsta priset som konsumenterna är 

villiga att betala för ekologiska produkter varierar. Denna variation kan delvis förklaras 

av de olika stickproven som undersöks i olika länder med olika marknadsförutsättningar. 

Exempelvis menar Tarkiainen och Sundqvist (2005, s.809) att i Italien, Nederländerna, 

Belgien, Tyskland, Grekland, och Spanien säljs ekologisk mat främst genom direkt 

marknadsföring eller marknadsföring via specialbutiker, medan försäljningen av 

ekologisk mat i Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien och Österrike inriktas till 

mataffärer och andra icke-specialiserade butiker.  

2.2.3.2 Övriga hinder  

Även om människor kan vara oroliga för aktuella miljöfrågor, kan det inte påvisas att 

köpbeteendet av ekologiska produkter har ändrats i enlighet med detta. Vindigni et al. 

(2002, s.626) beskriver kopplingen mellan miljöfrågor och konsumenters attityd till 

ekologiska produkter som komplicerad. Detta är särskilt fallet då en produkt representerar 

en konflikt mellan vad som är bra för miljön och andra upplevda fördelar, som exempelvis 

bekvämlig, olika kvalitetsattribut och priset. Vindigni et al. (2002, s.626) menar att även 

om värnandet om miljön allmänt uppfattas utgöra det viktigaste sociala målet, uppstår 

tendenser till ”free riding”, det vill säga en förmån som erhållits på någon annans 

bekostnad, så snart dessa sociala mål stör respondentens egen nytta och vinning.  

Ett annat hinder kan enligt Tsakiridou et al. (2008, s.160) vara att konsumenten är nöjd 

och bekväm med den konventionella vara som den handlat tidigare. De menar även att 

ekologiska produkter ofta har en begränsad tillgänglighet till skillnad mot det 

konventionella sortimentet. Detta får stöd av Honkanen et al. (2006, s.421) som även 

förklarar att det finns andra faktorer som begränsar konsumenters köpvilja för ekologiska 

livsmedel. De anser att många uppfattar ekologiska livsmedel som dyra men tar även upp 

andra faktorer som påverkar köpviljan så som begränsad tillgång, att man är nöjd med 

konventionellt odlad mat, brist på förtroende samt brist på upplevt värde. Tsakiridou et 

al. (2008, s.161) och Magnusson et al. (2001, s.211) anser att de två största hindren för 

ekologiska livsmedels framgång är att de är dyra och att de har en bristfällig tillgänglighet.  
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Slutligen tar Padel och Foster (2005, s.610) upp en studie som visar att en tredjedel av 

tillfrågade konsumenter saknade förmågan att identifiera en ekologisk produkt. Således 

vill såväl de som köper ekologiska produkter som de som inte gör det bli bättre 

informerade om de ekologiska produkterna och hur ekologisk certifiering fungerar. 

Liknande menar McEacherns (2004, s.173) att konsumenterna upplever det som svårt att 

förstå de olika kvalitetsmärkningarna på olika köttvaror. De känner sig vilseledda och 

uppfattar det som om återförsäljarna försöker lura dem. Således uttryckte de en önskan 

om att bli bättre informerade av livsmedelsbutiker för att få en bättre förståelse för ämnet.  

2.3 Lokalt producerade livsmedel  

2.3.1 Definition av lokalproducerade livsmedel  

Lokalt producerad mat är en av de snabbast växande köptrenderna på 

livsmedelsmarknaden.  Enligt Thilmany, Bond och Bond, (2008, s.1303) är kanske det 

starkaste beviset för att den lokala livsmedelsmarknaden växer, erkännandet av ordet 

”Locavores”, det vill säga utveckling och rörelse med syfte att förena lokala 

livsmedelsproducenter med lokala konsumenter, som årets ord år 2007, utsett av New 

Oxford American Dictionary. Pearson et al. (2011, s.887) menar att det är väsentligt att 

inse det faktum att det inte finns någon juridisk bestämmelse (definition) över vad som 

utgör lokal mat. De får stöd av Blake, Mellor och Crane (2010, s.2) som menar att det 

inte finns några riktlinjer för vad lokal mat betyder inom Europa och Nordamerika. 

Emellertid förklarar Pearson, Henryks, Trott, Jones, Parker, Dumaresq och Dyball  (2011, 

s.887) att vad som är lokal mat oftast definieras utifrån hur långt maten fraktas från att 

den produceras till att den konsumeras. Ändock återstår en problematik kring denna 

definition, då exempelvis Pearson et al. (2011, s.888) definierar denna geografiska distans 

som cirka 48 kilometer, medan Thilmany et al. (2008, s.1303) beskriver att distansen 

istället är cirka 161 kilometer. Samtidigt menar Blake et al. (2010, s.2) att det existerar 

studier som fokuserar på avståndsfaktorn och förkortade leveranskedjor, samtidigt som 

andra studier lägger vikt vid lokala livsmedelssystem eller märkning av livsmedlens 

härkomst, vilket visar mångfalden i förståelsen av begreppet lokal inom 

livsmedelsproduktionen.  

Avslutningsvis menar Feldmann och Hamm (2015, s.155) att frånvaron av en universell 

definition av "lokal" gör det nästan omöjligt att skapa en standardiserad etikett för lokal 

mat. De förklarar att de definitioner som utforskats i olika vetenskapliga artiklarna 

varierar mellan att beakta avstånd (miles eller kilometer), politiska gränser och 
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specialitets kriterium, till mer holistiska tillvägagångssätt som också ingår emotionella 

och/eller etiska dimensioner såsom personliga relationer med eller inom regionen.  

2.3.2 Motiv för att köpa lokalt producerade livsmedel  

2.3.2.1 Hälsorelaterade motiv  

Enligt Darby et al. (2006, s.2) går det att se en tydlig tillväxt hos nischade livsmedel så 

som lokalt producerade livsmedel under de senaste 15 åren. De menar att konsumenternas 

vilja att betala ett högre pris för de lokala livsmedlen beror på att konsumenterna anser 

att de lokala produkterna är hälsosammare, miljövänligare och färskare. De får stöd av 

Feldmann och Hamm (2015, s.153) som förklarar att konsumenterna har en stark tilltro 

till att de lokalproducerade livsmedlen smakar bättre, har en bättre kvalitet och är 

hälsosammare än de importerade varorna. Liknande beskriver Nie och Zepeda (2011, 

s.28) att de huvudsakliga livsmedelsattributen som associeras med lokal mat är att de är 

naturliga och hälsosamma.  

Vidare beskriver Bond et al., (2006, s.234) ”färskhet” som ett hälsorelaterat attribut. 

Pearson et al. (2011, s.891) anser att det huvudsakliga motivet till varför konsumenter 

väljer lokal mat är den höga graden av färskhet som lokal mat innebär. Även Giraud, 

Bond och Bond (2005, s.205) instämmer med detta och förklarar att konsumenter är 

villiga att betala mer för färsk lokalproducerad mat. I enlighet med detta menar Darby, 

Batte, Ernst och Roe (2008, s.477) att färskhet är ett attribut som ofta naturligt associeras 

med lokalt producerade livsmedel.  Dock förklarar Roininen, Arvola och Lähteenmäki 

(2006, s.27) att hälsa är mer associerat till ekologiskt odlade livsmedel än lokalt odlade 

livsmedel.  

2.3.2.2 Samhällsekonomiska motiv  

Konsumenterna köper lokalt eftersom vill stötta de närliggande jordbruken och känner en 

viss stolthet att produkten kommer från närområdet (Darby et al., 2006, s.1). Detta får 

även stöd av Feldmann och Hamm (2015, s.153) som förklarar att många konsumenter 

har börjat efterfråga livsmedel som inte transporterats långväga utan har producerats inom 

de lokala trakterna. Till en början var det dock inte konsumenternas efterfrågan som 

stärkte den lokalproducerade matens framgång, det var snarare regeringen som ville 

främja och stärka den lokala ekonomin.  
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Pearson et al. (2011, s.889) förklarar att den främsta sociala förmånen med lokal mat är 

större förtroende och samhörighet som kan utvecklas mellan och inom konsument och 

producenter. Denna kontakt mellan konsument och producent minskar benägenheten för 

att vissa konsumenter känner sig främmande för källan till den mat de äter. De menar 

vidare att lokal mat uppmuntrar utvecklingen av lokala livsmedelsbutiker som i sin tur 

kan bli kontaktpunkter för värdefulla sociala nätverk i samhällen. Bond, Thilmany och 

Keeling Bond (2006, s.233) menar att det finns potential att, genom en direkt relation 

mellan konsumenter och jordbrukare, påverka  jordbrukarnas vilja att möta kundernas 

krav, som exempelvis användande av kemikalier i livsmedelsproduktionen.   

Vidare beskriver Pearson et al. (2011, s.889) att de ekonomiska fördelarna med lokal mat 

gynnar samhället genom att det bromsar upp nedläggningen av små jordbruk och 

utarmningen av infrastrukturen inom livsmedelsproduktionen. Det finns således potential 

för lokala bönder att öka sina inkomster, genom att de får en större andel av 

försäljningspriset för sina produkter samt genom att göra ett prispåslag.  

Stephenson och Lev (2004, s.215) har utfört en studie där de undersöker potentialen för 

att expandera lönsamma marknadsmöjligheter för små jordbrukare. Resultaten visade att 

majoriteten (87%) av samtliga respondenter ansåg att inköpet av lokal mat med syfte att 

stödja lokala bönder var viktigt eller mycket viktigt. Bond, Thilmany och Bond (2006, 

s.232) menar att konsumenter som köper direkt från jordbruken, det vill säga inte i en 

livsmedelsbutik, värdesätter stödet till lokala producenter högre än andra attribut.  

Fortsättningsvis har Carpio och Isengildina-Massa (2009, s.17-18) utfört en studie där de 

undersöker om märkning av närproducerade livsmedel påverkar konsumenters 

uppfattning. Studien visade att deltagarna var villiga att erlägga 27% mer för lokalt odlade 

varor i jämförelse med icke lokala varor. Det huvudsakliga motivet till att studiens 

deltagare väljer att köpa lokal mat var stöd för lokala bönder och den lokala ekonomin 

(71%), medan endast 29% angav att pris - och kvalitetsfaktorer utgjorde motivet. Enligt 

Carpio och Isengildina-Massa (2009, s.18) visar detta att märkningskampanjer kan vara 

framgångsrika  då även många kunder inte kan urskilja någon skillnad i kvalité mellan de 

lokala och de icke lokala livsmedlen. En liknande studie har utförts av Loureiro och 

Umberger (2003, s.300) som studerat amerikanska konsumenters betalningsvilja för 

ursprungsmärkning av nötkött, det vill säga vilket land köttet kommer från. Märkningarna 

som användes var “U.S. Certified Steak” och “U.S. Certified Hamburger”.  Resultaten 
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visade att konsumenterna var villiga att betala mellan 38% och 58% mer för kött som 

hade dessa märkningar.  

Den ekonomiska  vinningen menar Pearson et al. (2011, s.889) gynnar det lokala 

samhället och främst de provinsiella bönderna som kan ta ett högre pris för sina varor. 

Detta leder således till att turismen gynnas genom de  lokala varumärkenas framgång.  

2.3.2.3 Miljörelaterade motiv   

Enligt Edward-Jones (2010, s.583) är den lokala matens styrka miljömässigt att den 

generellt släpper ut mindre växthusgaser än den konventionella maten. Detta kan 

återkopplas till begreppet ”food miles”. Weber och Matthews (2008, s.3508) förklarar 

”food miles” som uppsläpp av växthusgaser i samband med livsmedelsproduktionen i 

förhållande till hur lång distans livsmedlen transporteras. I en undersökningen utförd av 

Pirog och Benjamin, (2003, s.1) kunde man se att den generella distansen som lokal mat 

transporteras från bondgården för att nå konsumenten är 90 km medans de liknande 

konventionella varornas generella transportdistans var 2404 km. Den konventionella 

maten transporteras således nästan 27 gånger längre för att nå konsumenten än de lokala 

livsmedlen. Vidare förklarar Pirog och Benjamin, (2003, s.5) att konventionell broccoli 

transporteras 90 gånger längre än den lokala vilket är sett till delstaten Iowas konsumtion 

av varan.  

Pearson et al. (2011, s.888) förklarar att miljömässigt bidrar lokal konsumtion till att 

minska koldioxidutsläppen eftersom transportsträckan mellan odlingen och matbutiken 

är avsevärt kortare än frakten av en liknande konventionell vara. De får stöd av Brown, 

Dury, och Holdsworth (2009, s.183) som menar att lokal produktion minskar 

transportsträckorna som produkterna färdas. Även Burchardi, Schröder och Thiele (2005, 

s.4) belyser detta och förklara att lokal mat kan, genom minskade transportrelaterade 

luftföroreningar som bidrar till att bevara miljön, tillfredsställa altruistiska konsumenter. 

Detta är dock något som  ifrågasätts av Edwards-Jones et al. (2008 s.266) som istället 

menar att vissa lokalproducerade livsmedel ger ett större avtryck gällande koldioxid 

eftersom de inte massproduceras och därav transporteras i många omgångar med mindre 

mängd mat.  

Vidare beskriver Pearson et al. (2011, s.888) att en annan fördel med att transporterna är 

kortare är att livsmedlen inte behöver förpackas med skyddande material vilka ofta 

produceras av material som inte gynnar miljön.  
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2.3.3 Hinder  

2.3.3.1 Prisrelaterade faktorer  

I en studie utförd i Colorado baserad på konsumenters tankar om lokalproducerade, 

ekologiska och icke genmodifierade potatisar, testade forskarna Loureiro och Hine (2002, 

s.485) vilken produkt som konsumenterna var villiga att betala mest för. De kom fram till 

att respondenternas vilja att betala ett högre pris var starkast gällande de lokalt odlade 

potatisarna. Studiens resultat påvisade dock att höginkomsttagare och högutbildade 

konsumenter har en positiv inställning till att betala ett högre pris för ekologiska och icke 

genmodifierade livsmedel, medan de inte är positiva till att betala ett högre pris för lokalt 

producerade varor.  

Enligt Darby et al (2008, s.483) visade det sig, i deras studie utförd i USA, att 

konsumenter valde lokalt producerade jordgubbar framför jordgubbar som hade blivit 

odlade på ett ställe utanför de lokala gränserna. Vidare kunde man se ett beteende som 

visade att konsumenterna var villiga att betala det dubbla priset om jordgubbarna 

inhandlades på ett fruktstånd gentemot om de hade inhandlats i en livsmedelsbutik. Detta 

visar att konsumenter är villiga att betala det högre pris som utmärker de lokala 

jordgubbarna då konsumenterna upplever produkten som fräsch och lokal, vilket i detta 

fall det lokala fruktståndet gör. Carpio och Isengildina-Massa (2008, s.5) påpekar dock 

att konsumentens vilja att betala ett högre pris för lokala livsmedel är väldigt varierande 

beroende på livsmedelstyp och stad. Enligt Feldmann och Hamm (2015, s.157) har 

konsumenter överlag en positivare attityd till lokala än ekologiska livsmedel. Följaktligen 

menar de att konsumenterna är positiva till att betala ett högre pris för livsmedel som är 

producerade i närområdet om det framkommer tydligt.  

2.3.3.2 Övriga hinder   

Enligt Feldmann och Hamm, (2015, s.159) finns det hinder rörande lokal mat som i vissa 

fall gör att konsumenten väljer konventionella livsmedel istället för de lokala. Ett hinder 

menar de beror på att lokal mat är bristvaror om man ser till det konventionella utbudet i 

en livsmedelsbutik, vilket gör att den lokala maten inte är lika enkel att köpa. Det andra 

hindret är att lokala produkter kan vara svåra att identifiera i en livsmedelsbutik där det 

oftast finns många andra liknande konventionella varor. Även Starr, Card, Benepe, Auld, 

Lamm, Smith och Wilken (2003, s.315) beskriver att böndernas förmåga att leverera 

regelbundet och en osäkerhet kring produkttillgängligheten utgör ett hinder för de lokala 

livsmedlen.   
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Vermeir och Verbeke (2006, s.175) menar att även om konsumenternas motivation att 

konsumera hållbara produkter (som exempelvis lokalt producerade) är hög, kan det vara 

omöjligt att göra det på grund av den låga tillgängligheten. De menar att detta problem är 

relaterat till bristen på lokala livsmedelsbutiker som kan uppfylla konsumenternas krav 

på regelbundenhet och bekvämlighet. De får stöd av Chambers, Lobb, Butler, Harvey och 

och Traill (2007, s.3) som förklarar att det största hindret för konsumenter för att köpa 

mer lokala produkter är pris och obekvämlighet.  

Vidare menar Vermeir och Verbeke (2006, s.175-176) att ett annat hinder för 

konsumenternas inköpsbeteende av lokal mat är ”the perceived consumer effectiveness” 

(PCE), med andra ord i vilken utsträckning konsumenten anser att hans eller hennes 

insatser kan bidra till att lösa ett problem. De förklarar att för att motivera 

beteendeförändringar, det vill säga att konsumenterna väljer lokalt istället för andra 

alternativ, måste konsumenterna vara övertygade om att deras beteende har en påverkan, 

till exempel att deras inköp kommer att bidra i kampen mot miljöförstöringar. Enligt 

Nurse, Onozaka, och McFadden (2012, s.4) sträcker sig ett högt ”PCE” längre än till att 

bara ändra konsumenternas attityder till en produkt, då det ytterligare motiverar 

konsumenten att köpa en produkt och kan till och med öka deras betalningsvilja för 

produkten.  

Fortsättningsvis menar Starr et al. (2003, s.315) att det är svårt för lokala producenter att 

konkurrera eftersom när de lokala produkterna är i säsong, är det också säsong någon 

annanstans och kan vara billigare där. Även Feldmann och Hamm (2015, s.159) betonar 

detta och beskriver att konsumenternas inköpsbeteende med avseende på lokal mat är 

starkt beroende av vilken sorts produkt det gäller och vilken säsong det är.  

2.4 Sammanfattning av teorin  

Nedan återfinns en tabell över den teoretiska referensram vi använt oss av. Flertalet av 

dessa artiklar beskriver vilka motiv och hinder som existerar hos konsumenter vid valet 

av ekologiska och lokala produkter, medan andra har ställt dessa märkningar, det vill 

säga ”ekologisk” och ”lokal”, mot varandra. Dock har ingen av de ovanstående 

artiklarna undersökt hur en produkt som b å d e är lokal och ekologisk påverkar 

smakupplevelsen och betalningsviljan.   
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Ekologiska livsmedel 

Olika betingelser 

Ekologiskt 

Artiklar 

Definition eko-

livsmedel 

Morgan & Murdock, 2000; Seyfang, 2006; Lieblein, Wendel & Francis, 

2001 

Hälsorelaterade 

motiv 

Magnusson et al., 2001; Padel & Foster, 2005; Magnusson, Arvola, 

Hursti, Åberg, Sjödén, 2003; Batte, Hooker, Haab, & Beaverson, 2007; 

Pearson, Henryks & Moffitt 2007; Pearson, Henryks & Jones 2011; 

Yiridoe, Bonti-Ankomah & Martin, 2005; Dangour, Aikenhead, Hayter, 

Allen, Lock, & Uauy, 2010; Honkanen, Verplanken, & Olsen, 2006; 

Palupi et al., 2012 

Etiska motiv Michaelidou & Hassan 2008; Harper & Makatouni, 2002; Padel & 

Foster, 2000; Fraser, 2007; Schröder & McEachern 2004; Hughner et al. 

2007;  Magnusson et al., 2003; Baker, Thompson, Engelken & Huntley 

2004; Lockie, Lyons, Lawrence, & Mummery, 2002; 

Miljömässiga 

motiv 

Sörqvist et al. 2013; Magnusson, et al. 2003; Harper och Makatouni 

2002; Nie & Zepeda 2011; Hughner et al. 2007;  Tsakiridou, Boutsouki, 

Zotos & Mattas 2007; Sörqvist et al. 2015; Vermeir och Verbeke 2006; 

Minteer, Corley & Manning 2004; Pearson et al. 2011; Yiridoe et al., 

2005;  

Hinder  Magnusson et al. 2001; Yiridoe et al 2005; Pearson et al. 2011; 

Tsakiridou et al. 2008; Krystallis & Chryssohoidis 2005; Lea & 

Worsley, 2005 ;Lockie, Lyons, Lawrence, & Mummery, 2002; 

McEachern & McClean, 2002;  Magnusson et al. 2001; Krystallis, 

Fotopoulos & Zotos, 2006; Tarkiainen & Sundqvist 2005; Vindigni et 

al. 2002; Tsakiridou et al. 2008; Honkanen et al. 2006; Padel & Foster, 

2005;   

Tabell 1-Teoretisk referensram ekologiska livsmedel (egen) 
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Lokala livsmedel 

Olika betingelser 

Lokalt 

Artiklar 

Definition lokala-

livsmedel 

Thilmany, Bond & Bond, 2008; Pearson et al., 2011; Blake, 

Mellor & Crane, 2010; Pearson, Henryks, Trott et al., 2011; 

Feldmann & Hamm, 2015  

Hälsrorelaterade 

motiv 

Darby et al. 2006; Yue & Tong 2009;  Feldmann & Hamm 

2015; Nie & Zepeda 2011; Bond et al., 2006; . Pearson et al. 

2011; Giraud, Bond & Bond 2005; Darby, Batte, Ernst & Roe 

2008; Roininen, Arvola & Lähteenmäki, 2006;  

Samhällsekonomiska 

motiv 

Pearson et al. 2011; Bond, Thilmany och Keeling Bond 2008; 

Darby et al., 2006; Feldmann & Hamm 2015; Stephenson och 

Lev 2004; Bond, Thilmany & Bond 2006; Carpio & 

Isengildina-Massa 2009; Loureiro & Umberger 2003  

Miljörelaterade 

motiv 

Pearson et al. 2011; Edwards-Jones et al. 2008; Edward-

Jones, 2010; Weber & Matthews, 2008; Pirog & Benjamin, 

2003; Brown, Dury & Holdsworth, 2009; Burchardi, Schröder 

& Thiele, 2005  

Hinder Loureiro och Hine 2002; Darby et al 2008; Carpio & 

Isengildina-Massa 2008; Feldmann & Hamm 2015; Vindigni 

et al. 2002; Tsakiridou et al. 2008; Honkanen et al. 2006; 

Magnusson et al. 2001; Padel & Foster, 2005; Starr, Card, 

Benepe, Auld, Lamm, Smith & Wilken, 2003, s.315; Vermeir 

& Verbeke, 2006; Nurse, Onozaka & McFadden, 2012 

Tabell 2-Teoretisk referensram lokala livsmedel (egen)  

Etisk märkning 

Etisk märkning McCluskey & Loureiro 2000; Grabenhorst, Rolls, & 

Bilderbeck 2008; Sörqivst et al. 2013; Sörqvist, Haga, 

Langeborg, Holmgren, Wallinder, Nöstl, Seager, & Marsh 

2015; Didier & Lucie 2008; De Pelsmacker et al. 2005; 

Roosen, Lusk & Fox 2003; Poelman, Mojet, Lyon, & Sefa-

Dedeh 2008; Vermeir & Verbeke 2006; Verbeke 2005;  

Tabell 3-Teoretisk referensram etisk märkning (egen)  
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Effekten av att kombinera märkningarna ”lokal” och ”ekologisk” kan antingen resultera 

i en sämre, likvärdig eller bättre smakupplevelse och betalningsvilja hos respondenterna. 

Med avseende på den teoretiska referensramen vi redogjort för samt det rådande 

forskningsgapet vi ovan nämnt, har vi formulerat följande hypoteser:  

Hypotes 1: 1+1=0 Effekterna av märkningen tar ut varandra. 

Betalningsviljan/smakupplevelsen för den ekolokala mjölken blir LÄGRE än summan 

av delarna. Respondenten tycks anse att märkningarna motverkar och tar ut varandra.  

Hypotes 2: 1+1=1 Effekten av märkningen gör ingen skillnad. 

Betalningsviljan/smakupplevelsen för den ekolokala mjölken blir den SAMMA som för 

alternativen. Respondenten ser inget mervärde av kombinationen.  

Hypotes 3: 1+1=2 Effekten av märkningen är rent additiv – det vill säga 

betalningsviljan/smakupplevelsen för den eko-lokala mjölken är som summan av 

delarna. Respondenten ser ett mervärde men ingen extra effekt av kombinationen.  

Hypotes 4: 1+1=3 Effekten av märkningen har en multiplikatoreffekt – det vill säga 

betalningsviljan/smakupplevelsen för den eko-lokala mjölken är STÖRRE än summan av 

delarna. Respondenten ser ett extra mervärde av den kombinerade märkningen.  
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3. Metod  

3.1 Val av undersökningsdesign  

För att studera hur olika etiska märkningar påverkar konsumenters smakupplevelse och 

köpvilja har vi valt att utföra ett experiment. Enligt Kjellberg och Sörqvist (2011, s.17) 

är ett experiment en metod som används för att pröva hypoteser som att det föreligger ett 

orsakssamband mellan oberoende och beroende variabler. De får stöd av Kirk (2009, s.24) 

som beskriver hur det primära målet med den experimentella designen är att etablera ett 

orsakssamband mellan den oberoende och den beroende variabeln. De förklarar vidare att 

den oberoende variabeln är den variabel man manipulerar i ett experiment och vars effekt 

man vill mäta, medan den beroende variabeln är den variabel som man mäter i ett 

experiment för att bedöma effekten av den oberoende variabeln. Bryman och Bell (2013, 

s.67) menar att experimentella undersökningar kan skapa stark tilltro till stabiliteten och 

trovärdigheten i kausala slutsatser och tenderar följaktligen att visa en synnerligen hög 

intern validitet.  

Den experimentella forskningsdesignen har använts av flertalet forskare som studerat 

konsumentval (se till exempel: Sörqvist et al., 2013, Sörqvist et al., 2015, Van Doorn, 

Wuillemin, & Spence, 2014, Grabenhorst et al., 2008). Detta utgör ett motiv till vårt val 

av forskningsdesign. Fortsättningsvis förklarar Bryman och Bell (2013, s-67) att det 

existerar två olika slags experiment som benämns laboratorieexperiment respektive 

fältexperiment. Ett laboratorieexperiment utförs i ett laboratorium eller i en annan 

konstlad miljö, medan fältexperiment utförs i en verklig situation, som exempelvis på en 

arbetsplats eller i ett klassrum. Söderlund (2010, s.207) menar att om man inte utför 

experimentet i verkliga miljöer riskeras undersökarens översättning av en generell 

orsaksvariabel till en specifik behandling bli en artificiell situation, det vill säga en 

situation som skiljer sig avsevärt från hur verkligheten egentligen ser ut. Vi har således 

valt att genomföra ett fältexperiment. Samtliga undersökningar är gjorda på Högksolan i 

Gävle.  

Vidare har vi valt att jobba med en inompersonsdesign. Kjellberg och Sörqvist (2011, 

s.59) definierar en inompersonsdesign som ett experiment med två eller flera betingelser 

och grupperna som deltar i dessa betingelser består av samma människor. De menar att 

fördelarna med denna design är att man eliminerar risken att skillnader mellan 

betingelserna beror på personegenskaper snarare än den experimentella manipulationen, 

eftersom man använder samma personer i samtliga betingelser. Fortsättningsvis beskriver 
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Kjellberg och Sörqvist (2015, s.63) att en annan fördel med inompersonsdesign är att 

genom att varje person kan jämföras med sig själv blir skillnaden mellan betingelserna 

mycket tydligare. Utifrån ovanstående resonemang finner vi inompersonsdesignen som 

lämplig för vårt ändamål.  

Kjellberg och Sörqvist, (2011, s.41) förklarar att genom att man i experimentet har 

kontroll över vilka respondenter som ingår i de olika respondentgrupperna och ser till att 

dessa är likvärdiga i alla kritiska avseenden medför det inte heller att det finns något skäl 

att tro att gruppernas individegenskaper, exempelvis minnesförmåga, skiljer sig åt. De 

menar att man på så sätt låter slumpen avgöra vilka respondenter grupperna består av, 

utan att  någon systematisk selektion utförts i grupperna. Således kan man på ett 

tillförlitligt sätt dra slutledningen att det är just manipulationen som orsakat förändringar 

i den oberoende variabeln.  

3.2 Litterärt förarbete  

För att få en fördjupad kunskap inom det ämnesområde vi valt att studera utgjordes det 

förberedande arbetet av insamlande av teoretiskt underlag i form av vetenskapliga 

artiklar. Vi samlade in underlaget med hjälp av sökmotorn Google Scholars databas. Med 

utgångspunkt från dessa artiklar har vi sedan skapat en teoretisk referensram för vår 

undersökning. Då majoriteten av artiklarna grundar sig i samma ämnesområde som denna 

uppsats har vi valt att använda oss av fåtalet artiklar som inte kan anses ligga inom detta 

ämnesområde, men som vi dock anser är relevant för vår utformning av den 

experimentella undersökningsdesignen.  

Samtliga vetenskapliga artiklar vi använt oss av är ”peer-reviewed”. Enligt Myrdal (2005, 

s.27-28) kan beteckningen ”peer-reviewed” översättas som bedömd av andra 

välrenommerade forskare. Dessa forskare är oftast anonyma för att kunna göra hänsynslös 

bedömning. Han menar vidare att genom att en forskare fått fram tidskriftsartiklar som 

genomgått denna process anses det att han eller hon har fått en accept från 

forskarsamhället för sina undersökningar.  

3.3 Forskningstradition och forskningsansats  

Vi har valt att använda oss av den positivistiska vetenskapstraditionen med inslag av 

abduktion. Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013, s.261) grundar sig den positivistiska 

traditionen i att vetenskap ska utgå från positiva erfarenheter, att vår kunskap kommer 

från erfarenheter och att man ska avhålla sig från spekulationer. De får medhåll av 
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Bryman och Bell (2013, s.36) som menar att positivism innebär att det är bara företeelser 

(och därmed kunskap) som kan bekräftas via sinnena som ska ses som ”riktig” kunskap. 

Vidare förklarar Sohlberg och Sohlberg (2013, s.262) att positivism är inspirerad av den 

samtida utvecklingen inom den matematiska logiken, något som märks genom 

traditionens betoning på logisk stringens och klarhet.  

Abduktion är ett forskningssynsätt som enligt Johansson-Lindfors (1993, s.154) betyder 

empiriskt prövande av hypotetiska förklaringar och har tillkommit som en reaktion på 

begräsningar i deduktion och induktion. Detta synsätt anser vi som lämpligt för denna 

studie eftersom vi börjar med att studera litteraturen för att därefter göra en empirisk 

undersökning och slutligen knyter an det empiriska materialet till teorin.  

I enlighet med Sohlberg och Sohlbergs (2013, s.20) rekommendationer för hur sökandet 

efter kunskap bör formas har vi genomgående i uppsatsen arbetat med noggrannhet, 

systematik men framförallt transparens, som med andra ord kan beskrivas som 

genomskinlighet. Detta för att göra det tydligt för läsaren var vi som författare står i 

relation till den tidigare forskning vi tar upp, hur våra egna resultat ser ut, vilka metoder 

vi använt oss av i studien samt hur vår tolkning har skett (Sohlberg & Sohlbergs, 2013, 

s.20).  

Vi har utgått från den kvantitativa traditionen med ett abduktivt forskningssynsätt, men 

även om vårt experiment baseras på siffror betyder det inte att den saknar kvalitativ 

innebörd (Sohlberg & Sohlbergs, 2013, s.110-111). Utan anspråk på att vi i experimentet 

finner den absoluta sanningen har vi, med stöd från den ovan nämnda litteraturen, således 

avsett att använda oss av transparanta och reliabla metoder.  

3.4 Population och urval  

3.4.1 Population  

Enligt Kjellberg och Sörqvist, (2011, s.205) betyder population en grupp människor som 

har någon gemensam egenskap. Population i denna studie är Sveriges befolkning och alla 

personer som är 18 år eller äldre. Med utgångspunkt från Statistiska centralbyråns siffror 

(2015, www.scb.se) som är framtagna 31 december 2015, är 7 825 940 personer 18 år 

eller äldre av Sveriges hela befolkningsmängd på 9 851 017 personer. Könsfördelningen 

på dessa siffror är väldigt jämn och består av 50% män och 50% kvinnor. På grund av 

forskningsetiska skäl har vi valt att rikta oss till människor över 18 år, eftersom dessa är 

myndiga.  

http://www.scb.se/
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3.4.2 Urval  

I och med att vi utfört vår studie på Högskolan i Gävle har vi använt oss av ett 

bekvämlighetsurval, vilket beskrivs av Bryman och Bell (2013, s.204) som ett urval av 

personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren. Anledningen till att vi 

inte använt oss av ett sannolikhetsurval som hade gett oss möjligheten att vårt stickprov 

varit mer generaliserbart för populationen, är att ett sådant urval ofta innefattar krävande 

förberedelser Bryman och Bell (2013, s.204). Vi anser att vi inte har de resurser och den 

tid som krävs för att använda oss av ett sannolikhetsurval. Vidare beskriver Lynch Jr, 

(1982, s.226) att representativiteten av stickprovet inte ses som ett problem, eftersom om 

en teori är tänkt att gälla för "konsumenter i allmänhet" kan teorin förkastas om dessa 

förutsägelser inte gäller för någon undergrupp av konsumenterna.  

3.4.3 Bortfall  

Enligt Bryman och Bell (2013, s.203) är det sannolikt att vissa individer som kommit med 

i vårt stickprov vägrar att delta. Svarsfrekvensen utgörs således av den procentuella andel 

av stickprovet som faktiskt har besvarat frågorna medan bortfallen innefattar de som inte 

gör det. De förklarar att om någon låtit bli att svara på flertalet frågor eller svarar på sådant 

sätt att det är utan vidare givet att personen i fråga inte tagit frågorna på allvar, är det 

bättre att använda sig av de enkäter som bedöms vara användbara som grund. När vi gick 

igenom våra data bestående av 102 enkäten var vi tvungna att sålla bort fyra stycken 

enkäter. Detta eftersom de inte överensstämde med våra instruktioner och uppfyllelsekrav 

utifrån undersökningens struktur. Tre av respondenterna hade missat att fylla i stora delar 

av enkäten, medan en respondent svarat på ett sådant sätt att vi bedömde dennes svar som 

oseriösa.  

3.5 Enkätutformning  

I denna del av metoden redogör vi för enkätens utformning och motiverar varför vi 

utformat på det här sättet. Enkäten består av 25 frågor, varav de två inledande frågorna 

berör ålder och kön, något som vi anser väsentligt för att få kunskap om vilka  

respondenterna är och om vi kan se några tydliga kopplingar mellan dessa faktorer och 

en viss svarsfrekvens för övriga frågor i enkäten. Därefter följer 23 frågor kring 

smakupplevelse, hälsa, miljö, respondenternas uppfattning av ekologisk och lokal mat 

samt ekonomiska aspekter för att skapa oss förutsättningarna att analysera 

respondenternas varians. De tre frågorna som berör ekonomi innefattar ingen skala 

eftersom vi inte vill att respondenterna ska påverkas av de svarsalternativ som ges. Istället 
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förklarades att ett standardpaket mjölk kostade 11 kronor i Gävleborg, vilket ger 

respondenterna en referenspunkt att utgå ifrån. Resterande frågor i enkäten är slutna och 

har en skala från 1-7 som svarsalternativ. Enligt Rodero, Larrea och Vázquez (2013, s. 

354) bör en skala minst bestå av 1-7.   

Vidare menar Bryman och Bell (2013, s.263) att fördelen med slutna frågor är att de är 

enklare att bearbeta och analysera, då koderna som produceras i skalorna på ett mekaniskt 

sätt kan användas i analysprogram för vidare analys.  De menar att det alltid finns ett 

problem med öppna frågor, då man inte kan säkerställa i vilken mån respondenternas svar 

kan jämföras med varandra, vilket man undkommer vid användningen av slutna frågor. 

Fortsättningsvis beskriver Bryman och Bell (2013, s.263) att slutna frågor inte är särskilt 

tidskrävande utan är lätt för respondenterna att besvara då de inte behöver skriva speciellt 

mycket utan endast behöver markera det alternativ de anser stämmer bäst. Ett annat motiv 

till varför vi valt denna skala är att den ger respondenterna möjlighet att svara neutralt. 

För att få så tydliga svar som möjligt går svarsintervallen från exempelvis ”Inte alls god” 

till ”Mycket god”. Detta rekommenderar Hackett, Lapierre och Hausdorf (2001, s. 398) i 

och med att svaren blir lika extrema åt båda riktningar.  

Fortsättningsvis valde vi att använda mellanmjölk, då dessa förpackningar är grönvita i 

Sverige. Enligt Naz och Helen (2004, s.32) associeras färgen grönt till natur och träd, 

vilket vi anser som lämpligt för undersökningen, då vi bland annat studerar 

respondenternas uppfattning kring miljö.  

För att undersöka hur den etiska märkningen påverkar respondenterna innefattade 

experimentet manipulation. Respondenterna ombads prova tre olika sorters mjölk, men 

all mjölk var av samma sort, i detta fall den lokala mjölken. Kjellberg och Sörqvist (2011, 

s.65) beskriver att när vi använder en inompersonsdesign analyserar vi skillnaden mellan 

betingelserna för de enskilda personerna. De menar att det vi är intresserade av i en 

inompersonsdesign är hur den experimentella manipulationen har påverkat 

respondenternas uppfattning, i detta fall smakupplevelser och köpvilja. Kjellberg och 

Sörqvist (2011, s.65) förklarar vidare att så länge respondenterna påverkas av den 

experimentella manipulationen, det vill säga den etiska märkningen, spelar det ingen roll 

om respondenterna skiljer sig åt inom en betingelse. Skillnaden som uppstår mellan de 

olika betingelserna blir ofta tydligare än vid användandet av en mellanpersonsdesign, i 

och med att varje person jämförs med sig själv.  
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Bryman och Bell (2013, s.67) förklarar att syftet med experiment är att manipulera någon 

variabel för att göra en jämförelse mellan resultaten och en kontrollgrupp där samma 

variabel inte har manipulerats. I vårt experiment har dock samma respondenter testat alla 

tre sorters mjölk. Således betraktar vi den lokala mjölken (den enda mjölk som 

respondenterna smakat) som vår kontrollgrupp. Nedan följer en tabell och en bild med 

experimentets enkätfrågor samt tillhörande referenser.  
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Enkätutformning – del 1  

Hur gammal är du? 

 

Loureiro, M. L., & Umberger, W. J. (2003). Estimating 

consumer willingness to pay for country-of-origin 

labeling. Journal of Agricultural and Resource Economics, 

287-301. 

Vilket kön definierar 

du dig som? 

Loureiro, M. L., & Umberger, W. J. (2003). Estimating 

consumer willingness to pay for country-of-origin 

labeling. Journal of Agricultural and Resource Economics, 

287-301. 

Hur god upplevde du 

att den ekologiska 

mjölken var?  

 

Magnusson, M. K., Arvola, A., Koivisto Hursti, U. K., 

Åberg, L., & Sjödén, P. O. (2001). Attitudes towards 

organic foods among Swedish consumers. British food 

journal, 103(3), 209-227. 

Hur god upplevde du 

att den lokala mjölken 

var?  

 

Magnusson, M. K., Arvola, A., Koivisto Hursti, U. K., 

Åberg, L., & Sjödén, P. O. (2001). Attitudes towards 

organic foods among Swedish consumers. British food 

journal, 103(3), 209-227. 

Hur god upplevde du 

att den ekologiska och 

lokala mjölken var?  

 

Magnusson, M. K., Arvola, A., Koivisto Hursti, U. K., 

Åberg, L., & Sjödén, P. O. (2001). Attitudes towards 

organic foods among Swedish consumers. British food 

journal, 103(3), 209-227. 

Hur hälsosam tror du 

den ekologiska 

mjölken är att dricka?  

 

Magnusson, M. K., Arvola, A., Koivisto Hursti, U. K., 

Åberg, L., & Sjödén, P. O. (2001). Attitudes towards 

organic foods among Swedish consumers. British food 

journal, 103(3), 209-227. 

Hur hälsosam tror du 

den lokala mjölken är 

att dricka?  

 

Magnusson, M. K., Arvola, A., Koivisto Hursti, U. K., 

Åberg, L., & Sjödén, P. O. (2001). Attitudes towards 

organic foods among Swedish consumers. British food 

journal, 103(3), 209-227. 

Hur hälsosam tror du 

den ekologiska och 

Magnusson, M. K., Arvola, A., Koivisto Hursti, U. K., 

Åberg, L., & Sjödén, P. O. (2001). Attitudes towards 



”Den etiska mjölkkonsumenten”                       M. Pettersson & M. Pettersson, maj 2016  

28 

 

Tabell 4-Enkätens frågor med tillhörande referenser (egen)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lokala mjölken är att 

dricka? 

organic foods among Swedish consumers. British food 

journal, 103(3), 209-227. 

Vad skulle du vara 

villig att betala för ett 

paket  

-ekologisk mjölk?  

-lokal mjölk? 

-ekologisk och lokal 

mjölk? 

Batte, M. T., Hooker, N. H., Haab, T. C., & Beaverson, J. 

(2007). Putting their money where their mouths are: 

Consumer willingness to pay for multi-ingredient, 

processed organic food products. Food policy, 32(2), 145-

159. 

Vad är din uppfattning 

om ekologisk mat?  

 

Tsakiridou, E., Boutsouki, C., Zotos, Y., & Mattas, K. 

(2008). Attitudes and behaviour towards organic products: 

an exploratory study. International Journal of Retail & 

Distribution Management, 36(2), 158-175. 

Vad är din uppfattnings 

om lokal mat? 

Tsakiridou, E., Boutsouki, C., Zotos, Y., & Mattas, K. 

(2008). Attitudes and behaviour towards organic products: 

an exploratory study. International Journal of Retail & 

Distribution Management, 36(2), 158-175. 
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Enkätutformning – del 2  

 

 
Tabell 5- Enkät del 2  

3.6 Praktiskt genomförande  

Detta experiment valde vi att utföra på Högskolan i Gävle. Stationen för experimentet var 

beläget mellan två stora salar i en korridor för att enklare kunna leda in förbipasserande 

till experimentet. Experimentets upplägg baserades på tre stycken olika 

mjölkförpackningar där den första representerade ekologisk, den andra lokal och den 

tredje eko-lokal mjölk. Framför dessa stod flertalet fyra centiliters plastglas innehållande 

mjölk väl separerade från varandra för att respondenterna skulle förstå att mjölken de 

smakade hörd ihop med förpackningen. Dessa tre olika förpackningar fungerade som tre 

olika stationer, förpackningarna fungerade som skyltar för att respondenterna skulle vara 

väl medvetna om vilken mjölk de smakade. Mjölken var dock densamma i alla glas, det 

vill säga, respondenterna smakade endast den lokala mjölken även om de manipulerades 
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att tro att de var olika. Vi var även noga med att ha en genomgång med alla respondenter, 

där vi förklarade vilken mjölk som var vilken innan de påbörjade smakprovningen. Vi 

ville utesluta att mjölken skulle smaka olika på grund av olika temperaturer, vilket hade 

varit fallet om vi ställt fram glasen vid olika tidpunkter. Vi fyllde därför på med glas 

samtidigt vilket gjorde att de olika mjölkglasen hade samma temperatur. För att inte 

respondenterna skulle blanda ihop de olika smakerna bad vi dem fylla i enkäten samtidigt 

som de provade de olika stationerna. Således provsmakade respondenterna en mjölksort 

i taget och svara samtidigt på de frågor som hörde till respektive mjölksort.  

Respondenterna fick även svara på frågor som jämförde de olika sorterna som 

exempelvis: ”Hur hälsosam tror du den ekologisk/lokala mjölken är att dricka?”, ”Vad 

skulle du vara villig att betala för ett ekologiskt/lokalt paket mjölk” och ”Vad är din 

uppfattning om lokal/ekologisk mat?”.  För att locka personer till experimentet hade vi 

ordnat med kaffe och diverse små godispåsar, vilket fungerade som en belöning när 

respondenterna var klara med enkäten. Testtiden varierade för de olika respondenterna 

men generellt gjorde majoriteten klart enkäten på cirka tre minuter. Nedan kan ni se bilder 

på hur respektive mjölkförpackning såg ut.  

          

               Lokal                    Ekologisk               Eko-lokal  

  Figur 1-Lokal mjölk              Figur 2-Ekologisk mjölk      Figur 3-Eko-lokal mjölk 

(www.gefleortensmejeri.se)   (www.garantskafferiet.se)    (www.gefleortensmejeri.se)    

http://www.gefleortensmejeri.se/
http://www.garantskafferiet.se/
http://www.gefleortensmejeri.se/
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3.7 Analysmetod  

För att analysera de data vi fått ut av experimentet har vi använt oss av en faktoranalys, 

klusteranalys samt bivariat korrelationsanalys.  

3.7.1 Faktoranalys  

Enligt Bryman och Bell (2013, s.184) är faktoranalys en teknik man använder vid multipla 

indikationsmått (flerindikatorsmått) med syfte att avgöra om olika grupper av indikatorer 

hör ihop med varandra så att de formar kluster, som benämns som faktorer. De menar 

vidare att det huvudsakliga målet med denna analys är att reducera antalet variabler som 

forskare måste hantera.  

3.7.2 Korrelationsanalys 

Vidare beskriver Bryman och Bell (2013, s.353) bivariat analys som en 

korrelationsanalys vars syfte är göra en jämförelse mellan två variabler för undersöka om 

det finns något samband mellan dessa. I denna analys visas Pearsons (r) Correlation, 

Significance (Sig.) samt antalet respondenter (N). Pearsons (r) förklaras av Bryman och 

Bell (2013, s.355) som en metod för studium av relationer mellan intervall- och 

kvotvariabler. För att mäta detta har metoden en koefficient som ligger mellan 1 (ett 

perfekt positivt samband) och -1 (ett perfekt negativt samband), det vill säga att den visar 

sambandets styrka. Koefficienten kan således vara negativ eller positiv och ju närmre den 

ligger 1 alternativt -1, desto starkare är sambandet. Om koefficienten är 0 finns inget 

samband överhuvudtaget. Korrelationsanalysens signifikans utmärks genom att värdet på 

Pearson (r) får en (*) eller två (**) stjärnor.  

Om värdet har fått en stjärna betyder det att sambandet är signifikant  på 0,05-nivån 

samtidigt som två stjärnor innebär att sambandet är signifikant på 0,01-nivån. Denna nivå 

representerar hur stor risken är att sambandet beror på slumpen eller inte. Om  nivån är 

0,05 betyder det att det är 5% chans att sambandet är slumpmässigt. Som vi ovan nämnt 

representerar bokstaven N antalet respondenter och redogör för hur många respondenter 

som sambandet innefattar.  

3.7.3 Klusteranalys  

Enligt Ketchen och Shook, (1996, s.441)  använder forskare sig främst av klusteranalys 

som en teknik för att sortera in olika specifika observationer till grupper med liknande 

svar. Vi har använt oss av klusteranalys för att kunna dela in våra respondenter med 
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liknande svar i  kluster utifrån vilka uppfattningar respondenterna har om de olika 

frågorna. Detta gör att vi enklare kan se vilka likheter och skiljaktigheter som uppenbarar 

sig i respondenternas svar. Fraley och Raftery, (2002) förklarar även de att klusteranalys 

är en sort av observation som sker genom att separera respondenterna till olika 

grupperingar. Vidare menar de att klusteranalyser ger meningsfull och klassificerbar data 

utifrån ostrukturerade värden.  

Även om klusteranalys är ett bra sätt för forskare att få ett grepp om vilka likheter och 

olikheter som finns bland respondenternas svar, förklarar Ketchen och Shook, (1996) att 

programmet enbart tar fram betydande och likartade värden. Författaren måste därför 

själv kunna tyda värdena för att kunna ta ut den informationen som är relevant och 

betydande gällande forskningens syfte.  

3.8 Kvalitetsmått  

3.8.1 Reliabilitet   

Enligt Bryman och Bell (2013, s.62) betyder reliabilitet tillförlitlighet och är ett mått på 

om resultaten från en undersökning skulle bli desamma om den skulle repeteras. Om 

resultatet från en undersökning blir detsamma om man utför undersökningen på nytt är 

reliabiliteten således god. Enligt (Trost, 2012) är mätning centralt när man utför 

undersökningar som baseras på forskning där statistiska och generaliserbara resultat är i 

huvudfokus, således menar de att detta är meningen med reliabilitet. Intern reliabilitet är 

ett sätt att betrakta huruvida undersökningens inre resultat är opåverkbara och 

korresponderar (Bryman & Bell 2013, s.62-63). Intern reliabilitet kan således förklaras 

som en indikator på hur samstämt resultatet är fördelat i undersökningen. Ett sätt att mäta 

intern reliabilitet är att göra ett Cronbach´s Alpha-test på de svar undersökningen 

resulterat i.   

Cronbach Alpha  

Cronbach Alpha kan ses som ett verktyg som används för att se om en undersökning 

innehar reliabilitet och uppenbarar sig i form av ett tal mellan 0 – 1. Detta kan även kallas 

intern konsistens vilket innebär att frågorna i undersökningen korrelerar med varandra. 

Talen som framkommer vid ett Cronbach Alpha test varierar alltså mellan 0 – 1, desto 

högre värde som uppkommer vid testet desto högre är reliabiliteten (Tavakol & Dennick, 

2011, s.53). 
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Enligt Gliem och Gliem (2003, s.87) kan man dela in decimalerna mellan 0 – 1 till en 

tillförlitlighet. Blir resultatet under 0.5 uppvisar testet oacceptabel reliabilitet, resultatet 

0.6 är ifrågasättbart, 0.7 är godkänt, 0,8 ses som ett bra resultat och 0,9 är utmärkt 

reliabilitet. Detta stämmer överens med Tavakol och Dennick, (2011, s.54) tankar om 

mätvärden inom Cronbach Alpha testet då de anser att ett värde mellan 0.7 - 0.9 är 

acceptabelt. Motsatsvis menar Bryman och Bell (2013, s.172) att ett godkänt alphavärde 

framkommer vid 0.8 istället för 0.7. Vårt resultat från Cronbach Alpha testet är högt och 

klarar samtliga författares gränser för ett acceptabelt alphavärde. Värdet som framkom i 

testet utifrån vår undersökning är 0.976 vilket är grunden till att vi anser att vår 

undersökning är tillförlitlig. Vi har fått högt värde i och med att vi fysiskt interagerat med 

respondenterna och har varit tydliga med experimentets instruktioner. Således anser vi att 

respondenterna genomfört undersökning med seriositet och noggrannhet, vilket i sin tur 

gör att svaren har fallit inom ramen för undersökningens syfte.  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,976 25 

Tabell 6-Reliability Statistics (egen) 

3.8.2 Validitet  

Enligt Bryman och Bell (2013, s.173) är validitet en undersöknings mått på om de 

slutsatser som genereras hänger ihop eller inte, det vill säga om undersökningen mäter 

det man vill mäta. För att uppnå en god validitet tog vi inspiration utifrån tidigare gjorda 

forskningar inom samma ämnesområde (Sörqvist et al., 2013). Vi gick även igenom varje 

fråga för att se om de var relevanta till tidigare forskning och utvecklade dessa för att våra 

begrepp skulle mäta det som är relevant gällande vår forskning.  

3.9 Etiska aspekter  

Bryman och Bell (2013, s.143) tar upp fyra huvudsakliga områden kring etiska principer 

som vi arbetat utifrån i detta examensarbete: om det uppstår någon skada för deltagarnas 

del, om det förekommer någon brist på samtycke från deltagarna, om man inkräktar på 

privatlivet samt om det förkommer falska förespeglingar eller undanhållande av viktig 

information. Det är forskarens ansvar att noga ta ställning till alla risker för skada en 
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undersökningsperson kan komma att utsättas för, och i den utsträckning det är möjligt, 

minimera dessa risker. Detta kan avse såväl fysisk som psykisk hälsa. Vi har därför 

beaktat alla möjliga faktorer som i någon mån skulle kunna skada respondenternas 

välmående eller integritet. I experimentet betonande vi skriftligt att respondenternas svar 

inte skulle kunna identifieras, då vi i enlighet med Bryman och Bell (2013, s.143) anser 

att konfidentialitet och anonymitet är mycket väsentligt vid genomförandet av ett 

experiment.  

Vidare har vi lagt vikt vid samtyckeskravet. Denna princip beskriver Bryman och Bell 

(2013, s.147) som att presumtiva deltagare ska få mycket information som är möjligt om 

undersökningen, för att därefter kunna ge sitt samtycke till eller neka till sitt deltagande i 

undersökningen. Eftersom vi jämför hur olika etiska märkningar påverka respondenternas 

smakupplevelse och köpvilja är det inte möjligt för oss att förklara det huvudsakliga syftet 

med vårt experiment.  Om vi hade förklarat alla detaljer i vår forskningsprocess hade det 

utan tvivel påverkat hur respondenterna svarat och vilket i sin tur raserat vårt syfte. Dock 

har vi skriftligt i enkäten förklarat att respondenterna är fria att avbryta undersökningen 

när de så vill, utan något krav på en slutförd enkät.   

Det tredje området inom forskningsetiken handlar om i vilken mån det kan tolereras att 

forskare studerar undersökningspersonernas privatliv. Bryman och Bell (2013, s.150-

151) menar att ingen undersöknings mål ger forskaren någon särskild rätt att göra intrång 

i en respondents privatliv.  Precis som i ovanstående områden har vi utformat enkäten på 

ett så anonymt och konfidentiellt vis som möjligt. Förutom att respondenterna, precis som 

vi tidigare nämnt, inte behöver genomföra enkäten, tvingar vi exempelvis ingen att uppge 

vilket kön de definierar sig som. Istället har vi ett svarsalternativ som läser ”vill ej 

definiera”. Därav ser vi ingen problematik i de metoder vi använt, med avseende på 

intrång i respondenternas privatliv.  

Slutligen tar Bryman och Bell (2013, s.152) upp det sista området som har att göra med 

falska förespeglingar, det vill säga att forskaren beskriver undersökningen som något 

annat än vad den egentligen är. I vårt fall utgör detta vår manipulation. Vi säger att det är 

tre olika sorters mjölk respondenterna smakar fastän det i själva verket endast är en sorts 

mjölk de smakar. Bryman och Bell (2013, s.152) menar att om bedrägeri och falska 

förespeglingar är nödvändiga måste forskaren ge en fullständig och genomtänkt 

förklaring till respondenten efter att denne genomfört hela undersökningen. I vårt fall ser 
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vi detta krav som något problematiskt. Detta eftersom vi genomfört experimentet på 

Högskolan i Gävle, vilket gör att flertalet av respondenterna kan vara bekanta eller 

åtminstone studerar samma program. Om vi då efter experimentet skulle ge respondenten 

en fullständig förklaring av forskningsprocessen och syftet med experimentet skulle 

denna information kunna spridas till andra potentiella respondenter. Därav kan det bli 

skadligt för undersökningen om en respondent redan från start har kunskap om 

experimentets syfte och helhet.  

3.10 Metodkritik  

Det faktum att vi mäter konsumenters betalningsvilja utan att de faktiskt köper något, 

finner vi väsentligt att kritisera. Didier och Lucie (2008, s.480) förklarar att validiteten av 

de resultat man får ut av betalningsviljan beror på den metod man använt sig av. De menar 

att resultat som genereras genom enkätundersökningar där konsumenterna blir direkt 

tillfrågade om deras betalningsvilja kan således vara påverkade av sociala önskvärdheter. 

Didier och Lucie (2008, s.480) beskriver vidare att studier som istället baseras på 

”conjoint analysis” ses som mer realistiska. De Pelsmacker et al. (2005, s.371) definierar 

”conjoint analysis” som en analys där konsumenter ombes att indikera sina preferenser (i 

detta fall betalningsviljan) för produkter med olika egenskaper. De förklarar att genom 

att simulera verkliga marknadssituationer, skapar ”conjoint analysis” realistiska modeller 

över konsumenters dagliga beteende och har en rimlig möjlighet att förutse 

konsumenternas beteende. Emellertid menar Didier och Lucie (2008, s.480) att ”conjoint 

analysis” bara tillåter en uppskattning av konsumenternas betalningsvilja, eftersom den 

faktiska betalningsviljan inte mäts, då konsumenterna inte köper produkten i slutet av 

experimentet.  

Vidare har vi valt att använda oss av en inompersonsdesign. Kjellberg och Sörqvist (2011, 

s.75) menar att nackdelen med en inompersonsdesign är att det i många fall inte är möjligt 

att bruka samma test för att mäta den beroende variabeln i experimentets alla betingelser. 

De förklarar att om man låter respondenterna läsa en text och besvara frågor på texten för 

att mäta deras minnesförmåga, kommer de oundvikligen prestera bättre när de gör samma 

uppgift igen i de senare betingelserna i experimentet. Fortsättningsvis beskriver Kjellberg 

och Sörqvist (2011, s.75) att om man istället använder sig av en mellanpersonsdesign 

uppkommer inte detta ovanstående problem, eftersom deltagarna enbart ingår i en av 

betingelserna. Emellertid menar Kjellberg och Sörqvist (2015, s.59) att om man väljer att 

använda en mellanpersonsdesign riskerar man alltid att skillnaderna mellan betingelserna 
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beror på personegenskaper istället för den experimentella manipulationen. Detta problem 

uppkommer inte i en inompersonsdesign i och med att det är samma respondenter i alla 

betingelser. Ytterligare en fördel med inompersonsdesign är genom att varje enskild 

respondent kan jämföras med sig själv blir skillnaden mellan de olika betingelserna 

mycket distinktare (Kjellberg & Sörqvist, 2015, s.63).   

Slutligen innefattar inte vår studie något standardvärde för respondenternas 

smakupplevelse. I och med att vi inte har detta standardvärde kan vi inte heller se om vi 

våra resultat korroborerar Hypotes 3 eller Hypotes 4. Detta är något vi finner väsentligt 

att kritisera i studien. Emellertid, för att vara säker på att få ut ett relevant standardvärde 

hade vi tvingats rigga ytterligare en mjölksort, vilket i sin tur gör studien mer komplex 

och framför allt mer tidskrävande.  
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4. Resultat & Analys  

4.1 Korrelationsanalys  

Inledningsvis kan vi se ett väldigt starkt samband gällande respondenternas svar på hur 

hälsosamt de tror att den ekologiska mjölken är att dricka men att de även svarat lika 

gällande hur hälsosamt de tror att den ekologiska och lokala mjölken är att dricka. Vidare 

kan vi se att de som är villiga att betala ett högre pris än standard för ekologisk mjölk 

även är villiga att betala ett högre pris för den lokala och ekologiska mjölken.  

De respondenter som har svarat högt beträffande sina bekymmer över hur alla levande 

varelser påverkas av dagens miljöproblem har även svarat att de är bekymrade över hur 

djuren påverkas. Därefter kan vi se att respondenterna visar på egocentriska tendenser då 

de svarat högt på frågor som relaterar deras egen hälsa och framtid. Vi finner alltså ett 

högt samband på frågor som berör individen i fråga då respondenterna har värderat högt 

på hur dagens miljöproblem påverkar ”mig” ”alla levande varelser” och  ”min hälsa”.  

Vidare kan vi se att de respondenter som är bekymrade över att dagens miljöproblem 

drabbar ”växter” även är bekymrade över hur dagens miljöproblem drabbar ”djur” och 

”livet i havet”.  

4.1.1 Sammanfattning korrelationsanalys  

Sammanfattningsvis går det att utläsa i korrelationsanalysen att respondenterna har bättre 

tankar om två av mjölksorterna än den tredje. Dessa två är ekologisk mjölk och den 

ekologisk samt lokala medan den lokala mjölken inte har lika stort samband med de andra 

två sorterna. Det starka sambandet mellan ekologisk och den eko-lokala mjölken 

uppkommer främst i frågor gällande hur hälsosam mjölksorten upplevs och vilket pris 

respondenten kan tänka sig betala för respektive sort. Den lokala mjölken uppvisar även 

den signifikanta samband till de andra två sorterna även om det inte är lika starka 

samband.  

4.2 Faktoranalys  

Datainsamlingen har varit mycket framgångsrik, då vi kan förklara hela 72% av 

respondenternas varians i undersökningen. Något som vi anser är intressant med 

resultaten är att de inte visar på någon större skillnad mellan män och kvinnor och att de 

värdesätter samma saker när det handlar om att köpa mjölk. Enligt Didier och Lucie 

(2008, s.480) visar de flesta studier som undersökt konsumenters motiv till att köpa 
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ekologiska livsmedel att värden som förknippas med dessa produkter är heterogena. Dock 

existerar andra studier inom samma ämnesområde vars resultat skiljer sig från denna teori 

(Magnusson et al., 2001)211) och som motsatsvis menar att kvinnor är mer intresserad av 

ekologisk mat än män. Detta kan, med stöd från Loureiro och Umberger (2003, s.292), 

möjligtvis bero på att kvinnor är de primära inköparna av mat i allmänhet i ett hushåll och 

köper således även mer ekologisk mat än män.  

Faktor 1  

I faktor ett kan vi utläsa att konsumenternas bekymmer för dagens miljöproblem anses 

vara det absolut viktigaste vid valet av mjölk. I valet av mjölk är egocentriska skäl de 

mest framträdande. I den mån valet av mjölk kan tillgodose dessa egocentriska behov så 

påverkar det 26% av respondenternas varians. Padel och Foster (2005, s.609) menar att 

termen ”ekologiskt” och ekologisk märkning är för konsumenter starkt emotionellt 

kopplat till deras eget välbefinnande och stämmer således överens med våra resultat. 

Dessa resultat får även stöd av Makatouni (2002, s.289) som menar att man kan koppla 

trenden mot en ökad konsumtion av ekologiska produkter med människors växande oro 

kring miljöfrågor. Nie och Zepeda (2011, s.29) lyfter likaså fram värnandet om miljön 

som ett av de primära motiven till att konsumenter köper ekologiska livsmedel.  

Eftersom denna faktor påverkar respondenternas svar i en hög utsträckning i jämförelse 

med resterande faktorer, finner vi det intressant att diskutera hur återförsäljare av 

ekologiska livsmedel kan använda denna information i marknadsföringssyfte. Då synen 

på sig själv i förhållande till miljön förklarar hela 26% av respondenternas varians i 

jämförelse med den faktor som förklarar näst mest, det vill säga 14% av variansen, visar 

detta vad reklamen till denna grupp av konsumenter bör innehålla för att nå goda resultat 

inom försäljningen. Utan att fastslå någon entydig sanning pekar dessa resultat på att 

reklamen för ekologisk mjölk borde fokusera på vilka fördelar mjölken ger konsumenten 

som individ, i förhållande till miljön. Exempelvis förklarar betalningsviljan 9,4% av 

respondenternas varians, medan synen på sig själv nästan är tre gånger så viktigt vid valet 

av mjölk. Således föreslår vi att återförsäljaren kan ha en kampanj som går till hjärtat på 

folk och som beskriver hur den ekologiska mjölken är bra för mig, istället för att ha 

”prisvärt” som det huvudsakliga motivet i marknadsföringen.  
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Faktor 2  

För människor som är bekymrade över den yttre miljön så är valet av mjölk viktigt. Ett 

mjölkval som tillgodoser deras upplevda behov av att skydda naturen är betydelsefullt 

och förklarar 14% av deras varians. Här kan vi se ett samband mellan åldersfaktorn och 

hur bekymrad respondenterna anser sig vara med avseende på dagens miljöproblem. 

Äldre bryr sig mer än yngre personer när det kommer till dessa problem. Magnusson et 

al. (2001, s.211) beskriver hur tidigare studier demonstrerat att motiven till att köpa 

ekologiskt påverkas av åldersfaktorn. De menar att yngre konsumenter tenderar att basera 

sitt val av ekologiska produkter på omsorg för miljön, medan äldre människor influeras 

mer av hänsyn till den egna hälsan. Dessa resultat styrker sålunda inte våra resultat, men 

vi kan spekulera i hur mycket miljösituationen har ändrats sedan denna artikel skrevs. I 

skrivande stund är det 15 år sedan artikeln publicerades, vilket gör att det går att 

ifrågasätta om inte miljöproblemen eskalerat under denna tid och således lett äldre 

människor till att reflektera över hur detta kan påverka den omgivande miljön och 

framtida generationer. Detta får stöd av en senare utförd studie av (Hughner et al., 2007) 

som kom fram till att konsumenter som köper ekologisk mat generellt sett är äldre.  

Faktor 3  

Faktor tre handlar om betalningsviljan och förklarade 9,4% av respondenternas varians. 

De flesta respondenter föredrar den eko-lokala mjölken och är villiga att betala ett högre 

pris för denna sorts mjölk. Dock återfinns respondenter som strängt föredrar antingen 

endast ekologisk eller endast lokal mjölk. Ett intressant samband vi kunde utläsa visade 

att respondenter som trodde att den eko-lokala mjölken var mest hälsosam också var 

villiga att betala mest för denna sort. Emellertid hade dessa en negativ uppfattning av 

ekologiskt mat. Detta tyder på att det är kombinationen mellan ekologiskt och lokalt som 

påverkar respondenternas betalningsvilja. Med avseende på att de har en negativ 

uppfattning på ekologisk mat i allmänhet bör köpviljan således komma från stödet för de 

lokala bönderna.  

Än mer intressant är att respondenter som har en positiv uppfattning av ekologisk mat 

inte är villiga att betala särskilt mycket för mjölken. Enligt vår mening kan detta ha att 

göra med eventuella krav som strikta miljömänniskor ställer på återförsäljare. 

Möjligheten finns att de ser den ekologiska sorten som det enda alternativet och beaktar 

således inte de förhöjda produktionskostnader som ekologisk odling medför.  
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Faktor 4  

Hälsofaktorn står bara för 8% av respondenternas beslut att konsumera mjölk, jämfört 

med 26% att det är bra för ”mig”. Även om flertalet studier (Magnusson et al., 2001, 

s.210; Padel & Foster, 2005, s.609; Magnusson et al.,2003, s.109; Batte, Hooker, Haab, 

& Beaverson, 2006, s.157) konstaterar att det starkaste motivet till att konsumenter väljer 

ekologiska livsmedel är hälsorelaterat, påvisar våra resultat att detta inte var fallet i denna 

undersökning. Detta torde dock kunna ha att göra med begreppet ”mig” och dess 

innebörd. Medan andra frågor som exempelvis ”min livsstil” och ”människor i min 

närhet” är mer specifika finns möjligheten att ”mig” rymmer dessa andra frågor, då dessa 

kan beröra ”mig” som person. Även om ”människor i min närhet” inte strikt innefattar 

”mig”, bör min relation till dessa beröras och då även ”mig” som person.  

Konsumenter skiljer på ”jaget” och ”jagets hälsa”. Detta ser vi som intresseväckande, då 

man skulle kunna tycka att dessa två faktorer bör höra ihop. Således finner vi det 

väsentligt att spekulera i vad detta antyder. Enligt vår mening är det ett tecken på att 

respondenternas inte tror att mjölkens hälsoegenskaper är livsavgörande. (Magnusson et 

al., 2003) förklarar att det inte finns några entydiga bevis för att ekologisk mat är 

hälsosammare än konventionell mat, vilket ger konsumenterna skäl till att inte beakta 

denna aspekt. Emellertid menar de att konsumenter uppfattar livsmedel som är märkta 

som ekologiska som hälsosammare än konventionella livsmedel. Man kan därav till viss 

del använda hälsofaktorer i marknadsföringen, men det är miljön i förhållande till sig 

själv som är fortfarande tre gånger så viktigt som hälsofaktorerna.  

Faktor 5  

Det som sätter trenden i denna faktor är smakupplevelsen av de olika mjölksorterna. 

Respondenter som upplevde den lokala mjölken som god tycker även om de resterande 

två mjölksorterna. Ett intressant samband relaterat till smakupplevelsen är att om man 

verkligen gillar smaken så väljer man lokal mjölk, medan valet av den ekologiska mjölken 

grundar sig på andra skäl än själva smakupplevelsen. Den ekologiska komponenten 

innebär enligt Vermeir och Verbeke (2006, s.170) omsorg för den naturliga miljön och 

hållbar användning och förvaltning av naturresurser. Med stöd från flertalet studier 

(Didier & Lucie, 2008, s.487; Storstad & Bjørkhaug, 2003, s.151) och våra egna resultat 

i faktor 1, föreslår vi att det är konsumenternas omsorg om miljön som ligger till grund 

för deras val av den ekologiska mjölken.  
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Vidare beskriver Sörqvist et al. (2015, s.1-2) att en kvalitetsfaktor som skiljer mellan 

ekologisk och konventionell mat är smaken. Grankvist och Biel (2001, s.408) har utfört 

en studie där de undersökt hur viktiga olika inköpskriterier är vid valet av ekologiska 

produkter. Resultaten visade att smaken ansågs vara det viktigaste kriteriet medan 

miljökonsekvenser rankandes som näst minst viktigt. Detta kan enligt vår mening handla 

om att studien inte bara undersökte mjölk utan även kött, bröd och potatis. Även om 

resultaten visade att smaken var viktigast ur ett generellt perspektiv, innefattande samtliga 

produktgrupper, betyder det nödvändigtvis inte att smaken är ett av det starkaste motivet 

för varje enskild produktgrupp. Detta resonemang får stöd av Grankvist och Biel (2001, 

s.409) som menar att valet av en sorts miljömärkta produkter hade ett svagt samband med 

valet av en annan sorts produktgrupp.   

Faktor 6  

Om respondenten upplevde att den ekologiska mjölken smakade gott, tyckte han/hon 

även om den eko-lokala mjölken, men upplevde den mjölk som endast var lokal som allra 

godast (förklarar 4,6 %). Här finner vi det intressant att spekulera i om detta har med stöd 

för lokala bönder och den lokala ekonomin att göra. Som vi tidigare nämnt i vår teoridel 

har Carpio och Isengildina-Massa (2009, s.17-18) utfört en studie där de undersöker om 

märkning av närproducerade livsmedel påverkar konsumenters uppfattning. De kom fram 

till att det huvudsakliga motivet till att studiens deltagare väljer att köpa lokal mat var 

stöd för lokala bönder och den lokala ekonomin. Detta stödjer det faktum att 

respondenterna upplevde den eko-lokala mjölken och den lokala mjölken som god. Dock 

återstår ett frågetecken kring varför den mjölk som endast var lokal fick högre betyg än 

den mjölk som var såväl ekologisk som lokal.  

Enligt Magnusson et al. (2001, s.209) är prisskillnaden mellan ekologiska varor och 

konventionella ett stort hinder vid konsumenternas val av produkt. Möjligheten finns att 

respondenterna beaktar detta när de smakar mjölken. Respondenterna som gillar den 

lokala mjölken bäst har troligen en positiv attityd till att stödja de lokala bönderna, dock 

kan det vara så att de lägger väldigt stor vikt vid detta men inte bryr sig särskilt mycket 

om mjölken är ekologisk eller inte. Därav är de inte villiga att betala det högre priset som 

ekologiska livsmedel medför, men värderar den lokala patriotismen högt. Denna teori får 

stöd av Magnusson et al. (2001, s.216-218) som undersökt konsumenters intentioner att 

köpa mjölk, kött, potatis och bröd. Resultaten för samtliga produktgrupper visade att det 

faktum att livsmedlen var ekologiskt producerade ansågs vara av minst betydelse. Vidare 
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visade studien att 49% av konsumenterna avstod från att köpa ekologiskt på grund av 

priset.  

Faktor 7  

Faktor 7 är svårförklarad och därför lämnar vi den utan att göra någon analys.  

4.2.1 Sammanfattande faktoranalys  

Avslutningsvis är det faktor 1 och 2 som påverkar respondenterna mest, men i den 

faktiska inköpssituationen, i livsmedelsbutiken, är det betalningsviljan som är viktigast. 

Faktor 1 och 2 handlar om saker som är bortom mejeriföretagens kontroll och är 

väsentliga att beakta men det som går att påverka direkt i livsmedelsbutiken är 

priskänsligheten. Grankvist och Biel (2001, s.409) beskriver att en individ kan, på en 

direkt begäran, utvärdera inköpskriteriet ”miljökonsekvenser” som mycket viktigt, men i 

verklig inköpssituation kan starka vanor dämpa ett sådant inköpskriterium och göra det 

otillgängligt. De menar vidare att om ett sådant inköpskriterium är inaktivt eller 

otillgängligt, blir korrelationen mellan utvärderingen av hur viktigt detta kriterium är i en 

enkät och det faktiska inköpsbeteendet tämligen låg.  

En av de starka vanor som ovan nämns kan enligt vår mening exempelvis vara att man 

beaktar priset. De Pelsmacker et al. (2005, s.363) har utfört en studie där de undersökt 

konsumenters betalningsvilja för Fairtrade-kaffe. Priset för detta kaffe var 27% dyrare än 

det konventionella alternativet och endast 10% av konsumenterna var villiga att betala 

detta pris. Med stöd från detta menar vi att miljöfaktorerna inte är av lika stor vikt vid 

faktiska inköpssituationer, utan att det snarare är priskänsligheten som direkt går att 

påverka.  

Slutligen fann vi ett intressant samband mellan två olika respondentgrupper som antingen 

föredrar endast ekologiskt eller endast lokalt. De som tycker om ekologisk mat tycker inte 

om lokal mjölk och ansåg därtill att den var ohälsosam. Denna grupp skulle man kunna 

benämna som ”ekologerna” då de i första hand lägger vikt vid att livsmedlen ska vara 

ekologiska. I det andra hörnet har vi respondenter som inte gillar ekologiskt mat i 

allmänhet men som tycke desto bättre om lokal mjölk och ansåg att denna var hälsosam. 

Denna grupp kan möjligtvis gå under namnet ”lokalpatrioten” då de anser att det är 

viktigare att stödja de lokala bönderna och den lokala ekonomin, än att produkterna är 

ekologiska.  Således finns det en motsättning mellan dessa två respondentgrupper.  



”Den etiska mjölkkonsumenten”                       M. Pettersson & M. Pettersson, maj 2016  

43 

 

4.3 Klusteranalys  

Nedan följer en klusteranalys bestående av fem kluster. Eftersom vi har en tämligen jämn 

könsfördelning har vi valt att ta bort könsfaktorn i denna analys. Fyra av respondenterna 

hade ”missing values”, det vill säga respondenterna i fråga hade inte fyllt i samtliga frågor 

i enkäten och därför valde vi att inte ta med dessa i analysen. Varje kluster är döpt med 

ett namn som återspeglar hur denne är som person.  

Kluster 1 – Obrydde Orvar  

Detta kluster består av 16 personer som befinner sig i åldersspannet 25-29 år. Orvar tyckte 

om både ekologisk och lokal mjölk men ansåg att kombinationen av de båda sorterna 

smakade bäst. Han har en bra uppfattning om såväl ekologisk och lokal mat. Vid 

utvärderingen av den ekologiska och lokala mjölken som enskilda sorter satte han 

identiska betyg på respektive sort. Dock värderades den eko-lokala mjölken alltid snäppet 

högre än de andra två sorterna. Orvars positiva bild kring samtliga mjölksorter återspeglas 

i hans betalningsvilja, då han var villiga att betala 15 kronor för såväl den ekologiska som 

den lokala mjölken, det vill säga fyra kronor mer än snittpriset för ett standardpaket mjölk 

i Gävleborg. I takt med den tidigare favoriseringen av den eko-lokala mjölken var Orvar 

villig att betala 17 kronor för denna.  

Emellertid är det inte det ovan nämnda beteendemönstret som utmärker vem Orvar är. Av 

samtliga fem kluster är Orvar i särklass den som är minst bekymrad över dagens 

miljöproblem. Allra minst oroad var han för sig själv, den egna hälsan samt människor i 

sin närhet. Det finns flera sätt att se på dagens miljö. Vissa människor beaktar vilka 

konsekvenser det kommer att ha för framtida generationer och människor i sin närhet eller 

sig själva, medan andra tenderar att, skylla dagens miljöproblem på människan och därav 

inte ta lika stor hänsyn till hur vi påverkas, utan snarare djur och natur. Om man skulle 

karaktärisera Orvar utifrån dessa aspekter torde han vara en ganska miljömedveten 

människa som bryr sig mest om hur miljöproblemen kommer att drabba naturen, livet i 

havet och framtida generationer, däribland hans egna barn. Med andra ord anser inte 

Orvar att dagens miljöproblem kommer att drabba människor och djur som lever för 

tillfället. Dock ska man återigen beakta hur bekymrad han är i förhållande till andra 

kluster, det vill säga inte speciellt mycket. Även om han visar sin oro kring exempelvis 

kommande generationer är det allt som oftast i  en mindre utsträckning i jämförelse med 

andra människor. Han är med andra ord obrydd.  
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Kluster 2 – Lokala Loke  

Detta kluster innefattar 9 personer som är i åldersspannet 25-29 år. Loke upplevde, precis 

som Orvar, att den ekologiska mjölken var lika god som den lokala mjölken. Den eko-

lokala mjölken värderade Loke som snäppet godare än de andra sorterna. När det kommer 

till hälsofaktorn trodde Loke att den ekologiska mjölken var lite hälsosammare än den 

lokala mjölken, men lika hälsosam som den eko-lokala mjölken. Det faktum att Loke 

trodde att den ekologiska mjölken var hälsosammare än den lokala mjölken och smakade 

lika gott är särskilt intressant, då han är villig att betala 19 kronor för den lokala mjölken 

kontra 18 kronor för den ekologiska. Detta visar att Loke värdesätter stöd till den lokala 

ekonomin och de lokala bönderna högt. Istället för att betala mest för den mjölk som han 

tror är bäst för hans egen hälsa ser han samhällsekonomiska faktorer som de mest 

väsentliga vid valet av mjölk. Dock ska man beakta att Loke lägger vikt vid om mjölken 

är ekologisk eller inte, även om det inte är i en lika stor utsträckning som de 

samhällsekonomiska faktorerna. Det återspeglas i hans goda uppfattning om ekologisk 

mat i allmänhet. Vidare är Loke det kluster som är villig att betala mest för alla sorters 

mjölk. Exempelvis är Loke villig att betala 18 kronor för den mjölk som endast är 

ekologisk, medan Orvar, vars betalningsvilja är näst högst av alla kluster, inte vill betala 

mer än 17 kronor för den eko-lokala mjölken. Den eko-lokala mjölken var Loke villig att 

betala 22 kronor för, det vill säga dubbelt så mycket som det genomsnittliga priset för ett 

paket standardmjölk i Gävleborg.  

När det kommer till hur bekymrad Loke är kring dagens miljöproblem har han varit 

osjälvisk. Han är inte speciellt oroad över hur miljöproblemen drabbar honom själv, 

varken i dagsläget eller i framtiden. Däremot är han mycket bekymrad över hur framtida 

människor, djur och växter kommer att drabbas. Det Loke är mest orolig över, med 

avseende på dagens miljöproblem, är människornas framtid. Detta kan kopplas till hans 

goda uppfattning om lokal mat och den höga betalningsvilja han har för den lokala 

mjölken. Lokala produkter, däribland mjölk, transporteras oftast kortare sträckor än 

konventionell mat och är således bättre för miljön. För att summera detta kan man 

beskriva Loke som en man som värnar om det lokala samhället och som bryr sig om 

miljön, främst eftersom han är oroad för hur en dålig miljö kommer att drabba framtida 

generationer och sina nära och kära.  
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Kluster 3 - Miljömedvetne Milton  

Miljömedvetne Milton består av 33 personer som är i åldersspannet 25-29 år. Till skillnad 

från Orvar och Loke upplevde Milton den ekologiska mjölken som godare än den lokala 

mjölken, till och med lika god som den eko-lokala. Han ansåg att den ekologiska var 

hälsosammare än den lokala mjölken. Således är han även villig att betala 14 kronor för 

den ekologiska mjölken kontra 13 kronor för den lokala mjölken. Emellertid är Milton 

villig att betala 16 kronor för den eko-lokala mjölken, vilket visar att han lägger viss vikt 

vid att mjölken faktiskt är lokal. Detta visas i hans goda uppfattning om lokal mat, då han 

har en lika god uppfattning om lokal som ekologisk mat.  

Vidare är Milton starkt bekymrad över dagens miljöproblem. Han är oroad över hur dessa 

problem kommer att drabba såväl honom själv och hans egen framtid som kommande 

generationer och människor i hans närhet. Likväl är han bekymrad om yttre miljöer som 

djur och växter. Emellertid är det de egna barnen och framtida generationer som han visar 

den allra störst oron kring, då Milton anser sig vara mycket bekymrad över dessa. Då 

både ekologiska och lokala produkter är bättre för miljön än de konventionella 

alternativen, kan man koppla Miltons positiva uppfattning om ekologisk och lokal mat 

till hans oro kring rådande miljöproblem. Även om han inte tror att den lokala maten är 

lika hälsosam som den ekologiska ser han positivt på sådan mat, då den bland annat färdas 

kortare distanser än de konventionella alternativen och bidrar således till värnandet om 

miljön. Milton kan därför beskrivas som en miljömedveten man som är positivt inställd 

till såväl ekologisk som lokal mat.  

Kluster 4 – Unga Ullrik  

Detta kluster innefattar 21 personer i åldersspannet 18-24 år. Ullrik ser vi inte som särskilt 

intressant att analysera, då detta kluster kan likställas med klustret Orvar fast med yngre 

personer. Det som främst som skiljer dem åt är betalningsviljan, där Orvar är villig att 

betala 15 kronor för såväl den ekologiska som den lokala mjölken, medan Ullrik inte är 

villig att betala mer än 12 kronor för dessa. Därtill är Orvar betalningsvilja för den eko-

lokala mjölken 17 kronor kontra Ullriks betalningsvilja på 14 kronor. Således kan man 

beskriva Ullrik som en person som anser att mjölken inte har speciellt stor betydelse för 

varken dem själva, deras närmiljö eller den yttre miljön. Därav vill han endast betala 

någon enstaka kronor mer för dessa sorters mjölk än för ett genomsnittligt standardpaket 

i Gävleborg. Eftersom Ullrik är ung finns även risken för att hans ekonomi inte är lika 

stark som de äldre klustren.  
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Kluster 5 – Snåla Suzzie  

Suzzie består av 19 personer som befinner sig i åldersspannet 30-34 år. Utmärkande för 

Suzzie är att hon är äldre än resterande kluster. Hon upplevde den ekologiska mjölken 

och den lokala mjölken som lika goda, men trodde, likt samtliga kluster, att den lokala 

mjölken var mindre hälsosam. Den eko-lokala var dock Suzzies favorit när det kommer 

till smaken. Något annat som utmärker Suzzie är att hon kan ses som snål, då hon hade 

den lägsta betalningsviljan av alla kluster. Hon var inte villig att betala mer än 12 kronor 

för den ekologiska, 11 kronor för den lokala samt 12 kronor för den eko-lokala. Detta kan 

ses som tämligen märkligt då Suzzie är djupt bekymrad kring dagens miljöproblem. 

Tillsammans med Milton har hon starkast oro för såväl sig själv som hennes när- och 

yttermiljö. Med avseende på ovanstående beskrivning kan man således beskriva henne 

som snål. Alternativt gillar Suzzie verkligen inte mjölk och har därför en låg 

betalningsvilja.  
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5. Diskussion  

Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse för hur konsumenters 

smakupplevelse samt betalningsvilja påverkas av en produkts etiska märkning med 

avseende på om den är ekologisk och/eller lokalproducerad. Tidigare forskning har redan 

undersökt märkningarna ”ekologisk” och ”lokal” som enskilda etiska märkningar. Dock 

har ingen undersökt hur smakupplevelsen och betalningsviljan påverkas när dessa två 

märkningar kombineras (eko-lokal). Därför har vi valt att lägga fokus på den eko-lokala 

mjölken, det vill säga vårt bidrag till denna forskningsdiskurs.   

5.1 Betalningsviljan  

Modell över respondenternas betalningsvilja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                         

 

 

 

Modell 1-Betalningsvilja i kronor (egen)  

Utifrån vårt experiment kan vi utläsa att respondenterna har en betalningsvilja för de olika 

mjölksorterna som är högre än det stundande snittpriset för ett paket standardmjölk i 

Gävleborg, det vill säga 11 kronor styck. Med utgångspunkt från de 101 respondenter 

som har besvarat vad de var villiga att betala för respektive mjölksort, har vi kunnat 

undersöka vilket snittpris som föreligger bland deltagarnas svar. Respondenterna är enligt 

vår undersökning villiga att betala ett genomsnittligt pris på 13,70 kronor styck för den 

ekologiska mjölken. Betalningsviljan var dock lägre för den lokala mjölken där ett 

Betalningsvilja (kronor)  

Lokal: 13,08  Ekologisk: 13,70  

Eko-lokal: 15,28  

10,34% skillnad 14,34% skillnad 

Standard: 11 
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genomsnittligt pris på 13,08 kronor styck uppmättes. Den eko-lokala mjölken utmärker 

sig i detta sammanhang då respondenternas genomsnittliga benägenhet att betala för den 

uppgick till hela 15,28 kronor styck, vilket är 4,28 kronor mer än det befintliga snittpriset 

för mjölk i Gävleborg. Om man jämför detta med de hypoteser vi initialt ställde upp så 

får man följande utfall för de två relevanta hypoteserna:  

Hypotes 2: Betalningsviljan bör ligga mellan 13,08-13,70 kronor  

Hypotes 3: Betalningsviljan är summan av respektive prispremium 

 11+(13,08-11)+(13,70-11) = 15,78 kronor  

Faktiskt utfall: 15,28 kronor  

Sammanfattningsvis är konsumenternas faktiska betalningsvilja högre än vad Hypotes 2 

förutsäger men något (50 öre) lägre än vad som hade behövts för att korroborera Hypotes 

3. Detta innebär att den eko-lokala mjölken betingar ett prispremium, men att detta är 

något lägre än förväntat i H3 och betydligt lägre än det förväntade enligt H4, vilket gör 

att denna hypotes inte är aktuell för vidare analys.  

Bland våra respondenters betalningsvilja för den ekologiska mjölken finner vi likheter 

med Magnussons et al. (2001, s.211) forskning som påpekar att konsumenter är villiga 

att betala 5-10% mer för ekologiska produkter. Vår forsknings resultat visar dock att 

respondenterna i snitt är villiga att betala ett pris som är 24% högre än snittpriset på 11 

kronor för standardmjölk i Gävleborg. Våra resultat gällande den lokala mjölken stämmer 

överens med Schneider och Francis (2005, s.256) forskning som redogör för att 

konsumenterna är villiga att betala ett högre pris för lokala livsmedel som uppgår till 10% 

i förhållande till de konventionella produkterna. Här visar vårt resultat att respondenterna 

är villiga att betala 18% mer för den lokala mjölken än snittpriset på 11 kronor. 

Sammantaget är det således inte konstigt att den eko-lokala mjölken har fått den högsta 

betalningsviljan i vår undersökning, med ett snitt på 38% över snittpriset för 

standardmjölk i Gävleborg.  

Enligt vår mening kan en anledning till att den lokala mjölken har fått lägst betalningsvilja 

bero på att vi har utfört undersökningen på Högskolan i Gävle, där majoriteten av 

respondenter är studenter. Följaktligen kommer flertalet ursprungligen från en annan stad. 

Flertalet av respondenterna känner troligen inte någon anknytning till den lokala mjölken 

som kommer från Gävle,  i jämförelse med de som kommer från närområdet. Detta får 
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stöd av Darby et al. (2006, s.1) som menar att konsumenter köper lokalt eftersom de 

känner en stolthet över att produkten producerats i närområdet. Det är marginellt att den 

lokala mjölken fått lägst betalningsvilja och detta kan relateras till Yiridoe et al. (2005, 

s.202) som menar att konsumenter världen över föredrar lokala livsmedel gentemot 

livsmedel som transporteras från andra områden.  

Särskilt intressant är det kluster vi valt att benämna som ”Lokala Loke”. Som vi tidigare 

förklarat kan dessa respondenter ses som lokalpatrioter då de är den enda gruppen som är 

villiga att betala mer för den lokala mjölken än den ekologiska mjölken. Detta får stöd av 

Loureiro och Hine (2002, s.477) som utfört en studie där de undersökt konsumenters 

betalningsvilja för olika etiska märkningar. Resultaten visade att konsumenterna var 

villiga att betala ett högre pris för märkningen ”lokal” än ”ekologisk” och ”GMO-fri”, det 

vill säga att den inte är genmodifierad. Emellertid bestod detta kluster endast av 9 

personer, vilket endast är 8,8% av det totala antalet respondenter.  

Sammantaget anser vi att det är logiskt att den eko-lokala mjölken har fått högst snittpris 

i vår undersökning. Detta eftersom mjölksorten är en kombination av ekologisk och lokal 

mjölk och innefattar därför både ekologiska och lokala attribut.  

5.2 Smakupplevelsen  

Modell över respondenternas smakupplevelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                         

 

 

Smakupplevelse 

(snittvärde – skala 1-7)  

Lokal: 5,11  Ekologisk: 5,31  

Eko-lokal: 5,75  

7.65% skillnad 11,13% skillnad 

Standard: X 
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Modell 2-Smakupplevelse snittvärde (egen) 

För att sammanfatta resultaten gällande smakupplevelsen från denna undersökning har vi 

valt att citera Sörqvist et al. (2013, s.1):  

”Moreover, people who endorse the values that a product symbolizes tend to rate the 

taste of the product more favorably”.  

Med andra ord, personer som stödjer de värderingar en viss produkt symboliserar tenderar 

att betygsätta smaken av denna produkt högre. För att utveckla detta förklarar Sörqvist et 

al. (2015, s.8) att detta kan bero på självbedrägeri, det vill säga att människor vill att de 

ekologiskt märkta produkterna ska vara överlägsna, eftersom de anses vara viktiga , och 

bekräftar omedvetet denna önskan. Som ett resultat får de förvrängda uppfattningar kring 

produkternas smakbetyg. 

Eftersom vi har kunnat dela in respondenterna i olika grupper utifrån olika värderingar 

och åsikter kan vi delvis styrka detta faktum. Generellt sett ansåg respondenterna att den 

ekologiska mjölken var godare än den lokala mjölken. Emellertid finner vi det väsentligt 

att ifrågasätta om denna teori verkligen gäller för alla respondentgrupper. Om personer 

som stödjer de värderingar en viss produkt symboliserar tenderar att betygsätta smaken 

av denna produkt högre, skulle rimligtvis respondenterna som favoriserat den lokala 

mjölken även betygsätta smaken på denna som högre. Det var dock inte fallet i vår 

undersökning, då exempelvis klustret ”Lokala Loke” som favoriserade den lokala 

mjölken, ansåg att den ekologiska mjölken var lika god som den lokala.   

Vidare  ansåg respondenterna generellt sett att den ekologiska mjölken var godare än den 

lokala mjölken, men att den eko-lokala mjölken var allra godast. Detta ser vi som ett 

ytterligare tecken på att Sörqvist et al. (2013, s.1) teori stämmer, det vill säga att om 

värderingarna som såväl den ekologiska mjölken som den lokala mjölken symboliserar 

kombineras, leder detta till att respondenternas smakupplevelse av den eko-lokala blir 

ännu bättre.   

Hypotes 2: Snittvärdet för smakupplevelsen bör ligga mellan 5,11-5,31.   

Hypotes 3: Snittvärdet för smakupplevelsen är summan av respektive mjölksorts 

snittvärde. Vi har inte grundvärdet för smakupplevelsen, vilket gör att vi inte kan testa 
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Hypotes 3 fullt ut. Det vi dock vet är att det faktiska utfallet är 5,75, vilket procentuellt 

sett går att jämföra med resterande snittvärden.  

Faktiskt utfall: 5,75  

Utifrån den ovanstående informationen kan vi se att även snittvärdet när det gäller 

respondenternas faktiska smakupplevelse är högre än vad Hypotes 2 förutsäger. Som vi 

tidigare nämnt har vi inget grundvärde för smakupplevelsen vilket gör att vi inte kan se 

om våra resultat korroborerar Hypotes 3. Även Hypotes 4 är således ointressant för vidare 

analys.  

5.3 Allmän diskussion  

5.3.1 Smak och/eller pris?  

För att summera smakupplevelse och betalningsvilja med avseende på kombinationen av 

märkningarna ”ekologisk” och ”lokal” är priseffekten större än smakeffekten. 

Respondenterna tyckte att den eko-lokala mjölken smakade bättre än de andra 

mjölksorterna, vilket korroborerar Grabenhorst, Rolls och Bilderbeck (2008, s.1554) 

forskning, som menar att när stimulansen av smaken eller aromen är identisk, det vill säga 

smakar likadant, kan respondentens uppfattning förändras av kognitiva märkningar. 

Emellertid var prishöjningen procentuellt högre än smakhöjningen. Detta visar att 

respondenterna var villiga  att betala mer för den eko-lokala mjölken på grund av 

altruistiska motiv snarare än smak. Detta får stöd av Sörqvist et al. (2015, s.8) som 

beskriver att på grund av inre skäl, som innefattar moralisk rättfärdighet, är människor 

beredda att betala ett högre pris för exempelvis miljövänliga produkter, oavsett smak eller 

andra egocentriska fördelar. Detta eftersom de känner att det är rätt sak att göra. 

När märkningarna ”ekologisk” och ”lokal” kombineras till eko-lokal blir betalningsviljan 

hos respondenterna avsevärt högre. Emellertid, när man adderar betalningsviljan för 

ekologisk respektive lokal mjölk är den högre än betalningsviljan för den eko-lokala 

mjölken. Snittpriset för ett paket standardmjölk i Gävleborg är 11 kronor. Respondenterna 

var villiga att betala 13,08 för den lokala mjölken respektive 13,70 för den ekologiska 

mjölken. Om vi adderar båda mjölksorternas betalningsvilja som överstiger snittpriset för 

ett paket standardmjölk i Gävleborg får vi en betalningsvilja på 15,78 kronor 

(2,08+2,70+11). Den genomsnittliga betalningsviljan för ett paket eko-lokal mjölk var 

15,28, det vill säga 0,5 kronor mindre än det förväntade om Hypotes 3 hade korroborerats. 

Kombinationen ger ett högre värde än de andra märkningarna var och en för sig, men man 
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får inte ut den fulla effekten av kombinationen av de båda märkningarna, och en eventuell 

multiplikatoreffekt (Hypotes 4) uteblir också. Detta kan enligt vår mening bero på att 

flertalet av experimentets deltagare favoriserat antingen den ena märkningen eller den 

andra. Även om dessa respondenter anser att den andra märkningen som de inte 

favoriserat, är bra, är de inte villiga att höja sin betalningsvilja i lika hög grad som andra 

respondenter. ”Lokala Loke” från vår klusteranalys är ett exempel på en sådan 

respondentgrupp.  

5.3.2 Miljö och hälsa  

I vår studie förklarar respondenternas oro för miljön hela 40% (faktor 1 och 2) av 

variansen vid valet av mjölk. Detta får återigen stöd av Sirieix et al. (2011, s.677) som 

menar att konsumenter tror att ekologiska produkter gör jordbruken mer miljövänliga. I 

tidigare forskning (Pearson, Henryks & Jones, 2011, s.172-173; Roininen, Arvola & 

Lähteenmäki, 2006, s.27) anses dock individuella motiv, som exempelvis den personliga 

hälsan, vara viktigare än altruistiska motiv som värnandet om miljön (Magnusson et al., 

2001, s.210; Padel & Foster, 2005, s.609; Magnusson, Arvola, Hursti, Åberg, 

Sjödén,2003, s.109; Batte, Hooker, Haab, & Beaverson, 2006, s.157). Enligt den 

referensram vi använt oss av är således värnandet om miljön ett något mindre viktigt 

motiv för konsumenterna. Med avseende på vad som är det mest väsentliga för 

konsumenterna vid valet av mjölk finner vi därför fåtalet tydliga samband mellan våra 

resultat och referensramen.  

Sirieix, Kledal och Sulitang (2011, s.671) menar att flertalet studier bekräftat att 

ekologiska livsmedel förmodligen inköps på grund av egocentriska värderingar. Även 

Padel och Foster  (2005, s.609) beskriver att termen ”ekologiskt” och ekologisk märkning 

är för konsumenter starkt emotionellt kopplat till deras eget välbefinnande. Detta 

korroboreras av vår studie. I vår studie fann vi att vid valet av mjölk är egocentriska skäl 

de mest framträdande och förklarar hela 26% (faktor 1) av respondenternas varians. Det 

intressanta med detta är att respondenterna skiljer exempelvis på ”jaget” (26%) och 

”jagets hälsa” (8%), det vill säga mellan faktor 1 och faktor 4. Vi anser att detta är ett 

tecken på att respondenterna inte tror att mjölkens hälsoegenskaper är livsavgörande, utan 

att andra miljöfaktorer som kan ha påverkan på ”mitt mående” är viktigare. Man kan 

därför till viss del använda hälsofaktorer i marknadsföringen, men återigen är miljön i 

förhållande till sig själv (faktor 1) tre gånger så viktig som hälsofaktorerna (faktor 4), 

vilket visar var marknadsförare bör lägga sitt fokus. Sammantaget anser vi att 
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marknadsföringen, istället för att ha ”prisvärt”  eller mjölkens ”hälsoegenskaper” som det 

huvudsakliga motivet, bör beskriva  hur mjölken är bra för mig, med avseende på andra 

miljöfaktorer som kan ha påverkan på mitt mående. Vilka dessa är kan vi bara spekulera 

i.  

Dock finner vi det intressant att diskutera sambandet mellan betalningsviljan och synen 

på sig själv. Det kluster som var villiga att betala det högsta snittpriset för alla tre sorters 

mjölk var ”Lokala Loke”. Denna grupp respondenter var inte särskilt egocentriska utan 

snarare altruistiska och var bekymrade över hur dagens miljöproblem kan komma att 

påverka exempelvis framtida generationer och deras barn. De var villiga att betala 18 

kronor för den ekologiska mjölken, 19 kronor för den lokala och 22 kronor för den eko-

lokala mjölken. Det kan jämföras med det kluster som hade den lägsta betalningsviljan, 

det vill säga ”Snåla Suzzie”, som endast var villiga att betala 12 kronor för den 

ekologiska, 11 för den lokala och 12 för den eko-lokala. Dessa respondenter var dock 

bekymrade över hur dagens miljöproblem skulle påverka såväl dem själva som deras när- 

och yttermiljö. Detta tror vi kan bero på att ”Snåla Suzzie” anser att deras val av mjölk 

inte kan påverka dagens miljöproblem och är således endast villiga att betala en krona 

mer för den ekologiska och eko-lokala mjölken samt samma pris som standardmjölken 

för den lokala. Alternativt har dessa respondenter en tämligen låg inkomst och anser sig 

inte ha råd med ekologisk eller lokal mjölk. En förklaring kan vara att vi utfört denna 

studie på en högskola där flertalet av respondenterna endast har studielånet som inkomst. 

Detta får stöd av Vermeir och Verbeke (2006, s.173) som menar att även om människor 

kan ha en positiv attityd till värnandet om miljön, är de i stort sett passiva i sin roll som 

konsument när det gäller att stödja miljöförbättringar med sin tillgängliga budget.  

Avslutningsvis visar våra resultat att respondenterna generellt sett trodde att den 

ekologiska mjölken var hälsosammare än den lokala. Dangour et al. (2010, s.203) har 

gjort en systematisk genomgång av den för tillfället tillgängliga och publicerade 

forskningen kring hälsoeffekterna av ekologisk mat. De fann att det saknas bevis för 

kostrelaterade hälsoeffekter som ett resultat av konsumtionen av ekologiskt producerade 

livsmedel. De får stöd av Smith-Spangler et al. (2012, s.348) som menar att den 

publicerade forskningen saknar starka bevis för att ekologiska livsmedel är betydligt mer 

näringsrika än konventionella livsmedel. Emellertid menar Palupi et al. (2012, s.2774) att 

detta inte stämmer när det kommer till mejeriprodukter, då ekologiska mejeriprodukter 

har andra näringsmässiga egenskaper än konventionella mejeriprodukter.  
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6. Slutsats  

Kombinationen av märkningarna ”ekologisk” och ”lokal” (eko-lokal) resulterar i ett 

prispremium, det vill säga en högre betalningsvilja hos konsumenterna, men man kan 

inte förvänta sig någon multiplikatoreffekt. Även om man inte uppnår denna 

multiplikatoreffekt är det, i enlighet med våra resultat, ändå värt att använda sig av 

denna kombination. Något som är väsentligt med resultaten är att smakhöjningen inte 

matchar prishöjningen. Respondenterna ansåg att den eko-lokala mjölken smakade 

bättre, men var villiga  att betala mer för den eko-lokala mjölken på grund av 

altruistiska motiv snarare än smak. Även om vi funnit att egocentriska skäl är de mest 

framträdande i valet av mjölk, är dessa skäl kopplade till miljön snarare än exempelvis 

den egna hälsan. Respondenterna skiljer på ”jaget” och ”jagets hälsa”, vilket enligt vår 

mening är ett tecken på att respondenterna inte tror att mjölkens hälsoegenskaper är 

livsavgörande. Istället är det andra miljöfaktorer som kan ha påverkan på ”jagets” 

mående som är mest väsentliga för respondenterna. Som vi tidigare nämnt kan vi endast 

spekulera i vilka dessa är faktorer är. Vi anser att marknadsföringen, istället för att ha 

”prisvärt”  eller mjölkens ”hälsoegenskaper” som det huvudsakliga motivet, bör 

beskriva hur mjölken är bra för mig i förhållande till dagens miljöproblem. Dock utgör 

sambandet mellan individuella värderingar och altruistiska värderingar ett gap i 

forskningen.  

6.1 Teoretiskt bidrag  

I denna studie har vi undersökt hur konsumenters smakupplevelse samt betalningsvilja 

påverkas av en produkts etiska märkning med avseende på om den är ekologisk och/eller 

lokalproducerad. Således bekräftar vi Söderqvist et al. (2013 s.7) förslag till vidare 

forskning, det vill säga undersöka om andra etiska märkningar har samma påverkan på 

smakupplevelsen som det ekologiska märket hade i deras undersökning. I enlighet med 

De Pelsmacker et al. (2005, s.363) undersökte vi skillnader mellan olika etiska etiketter, 

i detta fall ekologiskt och lokalproducerat. Vår forskning visar att konsumenternas 

smakupplevelse samt betalningsvilja påverkas positivt av en produkts etiska märkning, 

då de uppfattar ekologisk mjölk som godare än lokal mjölk, samtidigt som den ekologiska 

märkningen resulterar i en högre betalningsvilja än den lokala. Vidare visar våra resultat 

att kombinationen av märkningarna ”ekologisk” och ”lokal”, det vill säga eko-lokal, 

resulterar i en bättre smakupplevelse och en högre betalningsvilja än dessa märkningar 

enskilt. Samtidigt är priseffekten av denna kombination större än smakeffekten.  Detta 
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har inte visats i tidigare forskning och torde peka på att vår forskning utgör ett bidrag till 

denna forskningsdiskurs.  

I tidigare forskning har vi sett en trend att värnandet om miljön är ett motiv som ses som 

något mindre viktigt för konsumenterna. Detta stämmer inte överens med våra resultat, 

då oron kring dagens miljöproblem förklara 40% av konsumenternas varians vid valet av 

mjölk. Emellertid anser Nie och Zepeda (2011, s.29) att ett av de primära motiven till att 

konsumenter köper ekologiskt utgörs av värnandet om miljön, vilket korroborerar med 

vårt resultat. Även Harper och Makatouni (2002, s.289) menar att man kan koppla trenden 

mot en ökad konsumtion av ekologiska produkter med människors växande oro kring 

miljöfrågor.  

Avslutningsvis visar vårt resultat att det som förklarar mest av respondenternas val av 

mjölk är egocentriska motiv, i synnerhet synen på sig själv i förhållande till miljön. Denna 

teori får medhåll av Sirieix, Kledal och Sulitang (2011, s.671) som menar att flertalet 

studier bekräftat att ekologisk mat förmodligen inköps på grund av egocentriska 

värderingar.   

6.2 Praktiskt bidrag  

Praktiskt sett är vårt resultat tydligt, den populäraste mjölken enligt vår undersökning är 

den eko-lokala mjölken. Vi vill därför belysa för mejerinäringen och mjölkbönderna att 

detta är något att ta i beaktning, inte främst att den eko-lokala mjölken är populärast utan 

vikten av att marknadsföra samt visa tydligt på förpackningen om mjölken är lokal, 

ekologisk eller bäggedera. Vår undersökning baserades på människors smakupplevelse 

utifrån värderingar kring olika etiska märkningar. Detta gav ett tydligt utfall eftersom vi 

fått skilda resultat och värderingar baserat på en smak som faktiskt var densamma för alla 

experimentsorter. Med facit i hand kan vi se att människor påverkas av 

mjölkförpackningens design. Det är den som informerar på  vilket sätt mjölken har 

producerats, det vill säga om den har tillverkats lokalt eller utifrån ekologiska 

förhållanden.  

Vi vill därför poängtera vikten av exponeringen av de ekologiska och lokala produkterna 

inom mjölkbranschen. Vi anser att de mjölksorter vi undersökt har otillfredsställande 

exponering, det vill säga att de behöver ge tydligare information om de till exempel är 

ekologiska eller lokala. Eftersom detta är något som kunderna blir märkbart påverkade av 

vid valet av mjölk anser vi det fundamentalt för de verkande inom branschen, att klart 
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och tydligt framföra genom såväl marknadsföring som förpackningens design om den är 

ekologisk eller lokal. Fördelen med tydligare exponering är att konsumenten vid 

köptillfället väljer den mjölken istället för något annat varumärke eller sort eftersom den 

tydligt förmedlar vilka egenskaper och värderingar produkten står för.  

Vår studies resultat om att märkning har en stor påverkan på konsumenten är något som 

förmodligen inte bara präglar mjölk som livsmedel utan vi tror att detta resultat går att 

tillämpa bland andra produkter och områden. Vi menar att företag bör ta i beaktning att 

konsumenters värderingar om miljön och det lokala samhället, är av sådan betydelse att 

det präglar konsumentens köpbeteende och val av mjölk.  

6.3 Förslag till vidare forskning  

Vår studie har inte mätt respondenternas faktiska betalningsvilja, då respondenterna inte 

köper produkten i slutet av experimentet. Vidare forskning borde därför undersöka hur en 

produkts etiska märkning påverkar konsumenters smakupplevelse och betalningsvilja i 

verkliga marknadssituationer. Förslagsvis kan en liknande undersökning utföras vid en 

livsmedelsbutik. För att detta ska frambringa relevanta resultat måste en förstudie göras, 

där konsumenterna genomför samma undersökning som vi utfört. Därefter måste dessa 

butiker anpassa sina priser utifrån de resultat de får, för att se om betalningsviljan är 

densamma i verkliga marknadssituationer.  

Slutligen föreslår vi att vidare forskning undersöker sambandet mellan individuella 

värderingar och altruistiska värderingar. Vi anser att det är väsentligt för återförsäljare att 

få en bättre förståelse för detta samband med syfte att kunna marknadsföra sina produkter 

på ett optimalt vis.   
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