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Sammanfattning 
Trots att människor i Sverige anser sig ha en hög miljömedvetenhet, ökar konsumtionen av 

varor årligen. Varje år flyger mer människor utomlands och köpcentrum slår 

försäljningsrekord. Det verkar helt enkelt som att människors attityder inte överensstämmer 

med deras beteende. Syftet med denna studie är att undersöka hur relationen mellan 

miljöattityd och miljöpåverkan ser ut, vilken effekt som köp av ekologiska livsmedel har på 

relationen, samt vilka individuella faktorer som påverkar relationen. Studiens frågeställningar 

är följande:  

 Hur ser relationen mellan miljöattityd och miljöpåverkan ut? 

 Kan denna relation, åtminstone delvis, belysas av köpet av ekologiska livsmedel? 

 Vilka individuella faktorer påverkar denna relation? 

Den tidigare forskningen visar att framför allt ekonomiska aspekter har stark effekt på 

miljöpåverkan, samt köpet av ekologiska livsmedel. Den visar också att oro för specifika 

miljöproblem är en starkare faktor för miljövänlighet än allmän oro för miljön. Kön har också 

visat sig ha effekt, där män generellt har en något högre användning av energi och högre 

koldioxidemission. Utbildning, till sist, är komplicerat att placera in i relationen. Dock visar 

merparten av tillgängliga studier att variabeln ger effekt på köpet av ekologiska livsmedel.  

Materialet som används samlades in i Stockholmsregionen under 1999, vilket innebär att 

attityderna och beteendena med all sannolikhet inte ser likadana ut idag. Genom 

regressionsanalys undersöktes effekten av ovan nämnda variabler. Precis som den tidigare 

forskningen visat gav ekonomiska faktorer absolut starkast effekt, och inkomst förklarade 

störst andel varians. Utbildning gav en viss effekt, ju högre utbildning, desto större påverkan 

genom både emissioner och energianvändning. Effekten av köp av ekologiska livsmedel och 

kön kan inte sägas ha någon slags effekt på sambandet. De resultat som denna undersökning 

finner ställer frågan om det faktiskt var så att ekologiska livsmedel under 1999 inte sågs som 

ett miljövänligt beteende överhuvudtaget. I så fall kan det snarare ses som en effekt av det 

västerländska konsumtionssamhället där människor konsumerar endast för sig själva.  

 

Nyckelord: Koldioxidutsläpp, energianvändning, miljöattityd, ekologiska livsmedel 
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1. Inledning 
I artikeln ”Klimathotet har ändrat deras livsstil” som publicerades i Svenska Dagbladet den 8 

december 2010 berättar en familj om hur de helt lagt om sin livsstil till att vara leva mer 

miljövänligt (Svenska Dagbladet: 1). Artikeln, som ingår i en serie om klimatångest, går 

igenom beslutet och konsekvenserna med att leva på ett miljövänligt sätt, samt frustrationen 

och oron som familjen känner över att så få åtgärder tas för att förbättra miljön. 

Dessa människor är inte ensamma. Fler och fler börjar anse att sättet som människan för 

närvarande lever på inte är hållbart. Genom konsumtion och överkonsumtion bidrar dagens 

västerländska livsstil till att mängden utsläpp av växthusgaser och energiförbrukning ökar, 

vilket sätter en stor press på jorden. Det finns idag ett stort antal miljövänliga åtgärder som 

kan vidtas för att lätta på den press som människan sätter på jorden, såsom att källsortera, 

köpa ekologiska livsmedel och sänka temperaturen hemma. 

Men många människor är inte villiga att ändra sitt beteende. Enligt författaren till artikeln i 

SVD anser sig svenskar ha en generellt hög medvetenhet kring miljöhotet, men agerar inte 

utifrån detta medvetande. Även om miljömedvetenheten är stor ökar antalet resor till 

Thailand, och det köps alltfler varor på köpcentrum som i sin tur slår tidigare 

försäljningsrekord.  

Tidigare studier har fastslagit att miljövänligt beteende är en viktig del i att sänka graden av 

miljöpåverkan, men det är inte helt fastställt vilka beteenden det rör. Forskningen har främst 

vart inriktad på källsortering, orsaker till källsortering och effekten av detta. Betydelsen av 

ekologiska livsmedel och effekten av dessa på graden av miljöpåverkan är relativt outforskad. 

Denna studie kan förhoppningsvis medverka till att driva forskningen framåt och därigenom 

lyfta den effekt som denna typ av livsmedel har på användningen av energi, koldioxid och 

andra emissioner.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Denna undersöknings syfte är att undersöka relationen mellan miljöattityd och miljöpåverkan, 

hur denna relation påverkas av inställningen till ekologiska livsmedel, samt vilka faktorer som 

i så fall kan påverka den ovan nämnda relationen. Studiens frågeställningar är följande: 

 Hur ser relationen mellan miljöattityd och miljöpåverkan ut? 

 Kan denna relation, åtminstone delvis, belysas av köpet av ekologiska livsmedel? 

 Vilka individuella faktorer påverkar denna relation? 

1.3 Avgränsningar 
Denna studie är inriktad på matvaror av ekologisk sort, det vill säga produkter fria från 

genmodifierade organismer, kemikalier eller konstgödsel (KRAV: 1). Det innebär att andra 

miljövänliga beteenden som kan tänkas vara ett resultat av positiva miljöattityder, såsom 

återvinning, inte kommer att undersökas. Undersökningen utgår också från boende i 

Stockholm och dess närområde, vilket medför att eventuella resultat inte kommer att 

generaliseras till hela landet utan endast till dessa områden. I fråga om miljöpåverkan 

undersöks endast koldioxidutsläpp samt energianvändning.  

1.4 Disposition 
Undersökningen inleds med en diskussion om den teoretiska bakgrunden samt hur den är 

tänkt att placeras in med resultaten. Det följs av den tidigare forskning som är relevant för 

denna undersökning. Därefter följer en metoddiskussion som belyser hur denna undersökning 

frågeställningar och syfte skall studeras. Därefter presenteras resultaten. Till sist följer en 

diskussion där resultaten kopplas till den tidigare forskningen, hypoteserna förkastas eller 

bekräftas, tänkbara felkällor som kan påverka resultatet samt förslag på framtida forskning.  

2. Teori 
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning kring attityder och påverkansgrader av 

konventionella livsmedel och hushåll. Sedan följer tidigare forskning på ekologiska livsmedel 

och de hypoteser som testas i undersökningen. Först följer dock en diskussion kring teorins 

bakgrund.  
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2.1 Teoretisk bakgrund 
Det vanligaste sättet att undersöka variabler på makronivå är att korrelera dem mot varandra. 

Men att säga att en variabel har en effekt på en annan ger inte mycket information. Hedström 

och Swedberg tillskriver denna typ av modell en låg grad av finalitet (Hedström och Swedling 

1996). Coleman menar att denna typ av samband bygger på otillräckliga data, eftersom ett 

eller flera sociala system innehar för lite variation för att kunna få fram intressanta fakta på 

makrosociologisk nivå (Coleman 1986). Denna typ av ”variabelsociologi” utelämnar en viktig 

aspekt av samhället, en intention till att handla (Coleman 1986).  

Inom socialpsykologin har modeller som bygger på handlingsintention bland annat använts 

för att förklara en persons avsikt att utföra ett visst beteende. ”The theory of planned 

behaviour” (se Ajzen 1991) är en teoretisk modell som ofta används i detta sammanhang. En 

central aspekt i modellen är intentionen och dess styrka. Ju starkare intentionen till en 

handling är, desto större blir sannolikheten att det sker (se Ajzen 1991). Många studier har 

utgått från denna modell för att fastställa ett samband mellan miljöattityder och intentionen till 

att köpa ekologiska livsmedel (se t ex Lodorfors och Dennis 2008).  

Denna intentionella handling kan ses som en växelverkan mellan effekter på mikro och 

makronivå. Den metodologiska individualismen inkorporerar denna handling och skapar en 

tydligare bild av hur en effekt på makronivå, påverkar en individs handlande på individnivå, 

vilket i sin tur ger effekter på makronivå. Som exempel kan en analys av det ökade antalet 

vräkningar under 70 och 80-talet användas. En analys som endast utgår från en metodologisk 

holism, det vill säga variabelsociologi, ser sambandet mellan ökat antal byggda bostäder 

(miljonprogrammet) och en ökad vräkningsfrekvens. Denna typ av analys har låg finalitet. En 

metodologisk-individualistisk modell utgår istället från den ökade tillgången på bostäder, 

vilket gav möjligheter till att fler personer fick eget boende, även personer med sociala 

problem. En del av dessa personer klarade inte av det egna boendet och blev vräkta, vilket 

fick konsekvenser på makronivå i form av en ökad vräkningsfrekvens (se Stenberg 1990).  

2.2 Miljöattityd 
Sambandet mellan miljöattityd och att köpa ekologiska livsmedel är ett komplicerat sådant. 

Uppfattningar kring ekologiska livsmedel har i vissa studier visat sig vara signifikant 

korrelerade med miljövänliga beteenden (Abdul-Muhmin 2007; Dahm m fl. 2009) medan 

andra studier inte funnit statistiskt signifikanta samband mellan dem. Den vanligaste orsaken 
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till att köpa ekologiska livsmedel har visat sig vara hälsorelaterad (Shepherd m fl. 2005; 

Lockie m fl. 2004; Magnusson m fl. 2002) och miljöattityder kan endast beskrivas ha en 

marginell effekt.  

Att använda sig av ekologiska livsmedel kan dock vara knutet till andra miljövänliga 

beteenden, såsom återvinning. Till exempel fastslår Magnusson m fl. i en studie av fyra 

ekologiska livsmedel att miljövänligt beteende är en stark faktor vid köpet av ekologiska 

produkter (Magnusson m fl. 2002). En studie av miljövänlighet och vardagspraktiker fastslår 

också en viss korrelation mellan miljövänlighet och miljövänligt beteende (Mårtensson och 

Pettersson 2002: 79ff). Det skall däremot sägas att alla miljövänliga beteenden som ett hushåll 

tar för sig inte behöver kopplas till en miljövänlig intention. Ett ”grönt” engagemang har 

också visat sig korrelera med högre utbildning (Haanpää 2007).  

Oro för miljön verkar dock vara en starkare prediktor för miljövänligt beteende än generella 

miljöattityder. En studie genomförd i USA fastslog att oro för miljön samt litteratur som tar 

upp miljöfrågor är de starkast korrelerade faktorerna med miljövänligt beteende (Mobley m fl. 

2010). Dessa två faktorer svarade för den största andelen förklarad varians, samt begränsade 

kraftigt betydelsen av andra variabler, såsom politisk åskådning. En ökad syn på 

miljöproblem och oro för specifika miljöproblem ger en ökad intention till att agera 

miljövänligt. Viktigt att lyfta fram är att oro för ett specifikt miljöproblem ger en starkare 

effekt än generella miljöattityder (Mobley m fl. 2010). En studie genomförd i Saudiarabien 

ger liknande resultat (Abdul-Muhmin 2007).  

När det gäller kopplingen mellan kunskap om miljöfrågor och miljöattityd visar tidigare 

litteratur blandade resultat. En del studier slår fast att en positiv korrelation existerar mellan 

variablerna (Arbuthnot och Lingg 1975; Gamba och Oskamp 1994). Det är dock värt att 

nämna att i dessa studier går sambandet genom en beteendevariabel, återvinningsbeteende. 

Andra studier som undersökt sambandet finner inga eller mycket svaga korrelationer mellan 

dessa variabler (DeChano 2006). Studier visar också att den starkaste effekten på miljövänligt 

beteende är just miljöaffekt och oro för miljön (Fraj och Martinez 2007; Abdul-Muhmin 

2007).  

2.2.1 Relationen attityd och beteende 

Vissa studier visar att det finns miljövänliga beteenden som hushållen hellre tar på sig än 

andra. Till exempel är återvinning den vanligaste formen av miljövänlighet, medan att byta till 

miljövänliga lågenergilampor inte är särskilt populärt bland konsumenter och kompostering 
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förekommer sällan (Barr och Gilg 2007). Dock är även oro för miljön en stark prediktor för 

miljövänligt beteende, och då i synnerhet på återvinning i Barr och Gilgs studie. 

När forskare började intressera sig för att undersöka attityder genom enkäter var ett vanligt 

antagande inom till exempel socialpsykologin att attityd implicerar beteende. Människan 

kommer att bete sig på ett visst sätt utifrån sin attityd till ett visst fenomen. Dock lämnar detta 

antagande en stor fråga hängande: Om en person har en viss attityd till ett problem, innebär 

det att denne kommer att bete sig på ett visst sätt (jfr May 2001: 115)? Den genomgångna 

litteraturen visar till exempel ändå att attityden kring miljö och ekologiska livsmedel generellt 

är positiv, men att förhållandevis få köper ekologiskt (se Shepherd m fl. 2005; jfr Mårtensson 

och Pettersson 2002: 149f). Det finns både teoretiska och metodologiska förklaringar till 

denna diskrepans. En tänkbar förklaring handlar om hur attityder mäts. Det kan handla om att 

respondenter tolkar frågan olika från andra, eller att forskarnas sätt att mäta attityd inte 

fungerar eller, omedvetet eller inte, utelämnar information vilka styr svaren (Shuman 1972). 

En annan tänkbar förklaring är att om det föreligger något hinder mot att utföra ett beteende, 

så blir det enklare att släppa beteendet (jfr Shuman 1972). Som exempel är det tänkbart att 

personer väljer bort ekologiska livsmedel för att de är dyrare, vilket medför att personer 

istället köper de billigare konventionella livsmedlen. En studie genomförd av Statistiska 

Centralbyrån (SCB) ger visst stöd åt denna tes (jfr SCB: 1) 

Den tidigare forskningen visar att personer inte följer sina attityder om det föreligger hinder 

mot att köpa ekologiska livsmedel. Inkomst är en tänkbar kandidat till att, åtminstone delvis, 

utgöra denna diskrepans. Mot denna bakgrund skapas följande hypoteser:  

 Personer med en positiv miljöattityd har inte högre frekvens av köp av ekologiska 

livsmedel än personer med en negativ miljöattityd 

 Personer med högre inkomst tenderar att i större utsträckning köpa ekologiska 

livsmedel än personer med lägre inkomst  

2.3 Miljöpåverkan 
Ett vanligt sätt att undersöka miljöpåverkan är att studera energiförbrukning och utsläpp av 

giftiga ämnen, främst koldioxid. Det saknas i mångt och mycket forskning på hushållens 

miljöpåverkan i förhållande till livsmedel. Viss offentlig statistik finns dock att tillgå, vilket 

visar att hushållens energikonsumtion låg på 8,7 terawattimmar år 2000 (TWh). Mängden 

koldioxidutsläpp var ungefär 300 ton (Carlsson-Kanyama och Engström 2003: 45f). Sett till 

kedjans olika delar utgör dock hushållen en mindre del. Totalt sett utnyttjar produktion, 
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transport och tillagning av livsmedel mellan 29 och 31 TWh. Koldioxidutsläppen uppmättes 

till mellan 4000 och 4400 ton koldioxid under 2000. I bägge fall används mest energi av 

jordbruk och transport. Dessa står också för merparten av koldioxidutsläppen (Carlsson-

Kanyama och Engström 2003: 45).  

En studie som genomförts i Norge på hushållets miljöpåverkan genom importer visade att 61 

procent av koldioxidutsläppen i importländerna kunde härledas till norska konsumenter 

(Peters och Hertwich 2006). Utöver detta kunde även 87 procent av svaveldioxidutsläppen 

samt 34 procent av kväveoxider härledas till Norge.  En studie från Nederländerna visar att ett 

hushålls tre största koldioxidutsläpp per Euro i genomsnitt är 1) bostaden (0,9 kg), 2) maten 

(0,87 kg) och 3) utveckling, nöjen och trafik (0,71 kg). Generellt ökar antalet emissioner med 

hushållets inkomst (Kerkhof m fl. 2008), vilket kan förklaras med att hushåll med större 

inkomster tenderar att köpa mer varor som rör kategorin utveckling, nöjen och trafik. Däremot 

faller emissionerna för bostaden och maten, vilket gör att det totala utsläppet blir något lägre 

för hushåll med högre inkomster. Det skall dock tilläggas att dessa mätningar inte tar hänsyn 

till konsumtion av tobak och alkohol, vilket sannolikt drar upp utsläppen för samtliga 

inkomstklasser. Exempelvis visar studier att alkohol och tobakskonsumtion är en bidragande 

orsak till mäns högre energiförbrukning (se Räty och Carlsson-Kanyama 2009). 

Ett liknande resultat ifråga om energikonsumtion framkommer i en svensk studie. De största 

källorna för energiförbrukning för bägge könen var resor, boende, mat, rekreation och kultur, 

där boende, resor och mat utgjorde absoluta merparten. Mellan 61 och 76 procent kunde 

härledas till dessa delar (Räty och Carlsson-Kanyama 2009). Så mycket som mellan en 

fjärdedel upp till en tredjedel av miljöpåverkan kan kopplas till matproduktion (Mobjörk och 

Jonsson 2009: 21) där den större delen kan härledas till produktion innan konsumenter 

inhandlar varorna. I genomsnitt gör män av med mer energi än kvinnor, främst genom att ha 

en större andel restaurangbesök och en större konsumtion av alkohol och tobak, medan 

kvinnors största källor för energi ligger i mat, hygien, hälsa och hushållsaspekter. (Räty och 

Carlsson-Kanyama 2009) 

Produktionen av mat som konsumeras i Sverige är den mest energikrävande aspekten av 

dagens levnadssätt. (Carlsson-Kanyama m fl. 2002). Generellt kan det sägas att kött och fisk 

kräver högst energikonsumtion. Tas även hänsyn till förädlingen av varor blir energikraven 

ännu högre. Varor transporteras då långa avstånd för att sammanställas i en annan del av 

världen.  
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En studie genomförd i USA visar att det totala antalet kilometer som varje ton livsmedel 

transporterats under ett år uppgick till 1,2 *10¹² km (Weber och Matthews 2008). När denna 

siffra delas med antalet hushåll i USA ger den ungefär 12 000 km per hushåll och år. I denna 

beräkning finns dock inte konsumenters transport medräknad. Att välja ekologiska livsmedel 

ger dock enligt författarna en minskning av koldioxidutsläpp med max 5 procent. En diet 

baserad på grönsaker och färre måltider bestående av kött ger enligt författarna samma effekt 

(Weber och Matthews 2008). Däremot visar studier att en stor del av energikonsumtionen från 

bondgårdar kan minskar rejält beroende på vilken typ av uppfödning som används (Carlsson-

Kanyama och Engström 2003: 95). 

Genomgången av litteraturen kring miljöpåverkan visar att inkomst och kön har effekt på 

miljön. Främst handlar det om konsumtion av varor, men också om levnadssätt. Mot denna 

bakgrund formuleras följande hypoteser:  

 Personer med en högre inkomst har en större miljöpåverkan än personer med lägre 

inkomst 

 Män tenderar att ha en högre miljöpåverkan än kvinnor 

 Personer som i större utsträckning köper ekologiska livsmedel tenderar att ha en 

lägre miljöpåverkan än personer som inte köper ekologiska livsmedel 

 

 

2.4 Ekologiska livsmedel 

Området kring ekologiska livsmedel är välutforskat. En enkel sökning på ordet ”organics”, 

det engelska ordet för ekologiska livsmedel, ger ett stort antal träffar i akademiska databaser. 

Av dessa är dock de flesta från jordbruksforskare eller socialpsykologer, men undersöker 

typiskt sociologiska variabler. Den tidigare forskningen kan delas upp i tre variabler som är av 

intresse för denna undersökning. Dessa är kön (se Loureiro m fl. 2002; Lockie m fl. 2004), 

inkomst (se Shepherd m fl. 2005) samt utbildningsnivå (se Tsakiridou m fl. 2007; Cerjak m fl. 

2010), vilka presenteras och gås igenom nedan.  

2.4.1 Kön 

Det finns skillnader mellan kvinnor och män i fråga om köp av ekologiska livsmedel. Studier 

visar att kvinnor generellt har en något mer positiv inställning till ekologiskt än män. Till 
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exempel visar Loureiro m fl. att kvinnor är mer villiga att betala ett högre pris för ekomärkta 

äpplen (Loureiro m fl. 2002). Lockie m fl. visar ett liknande samband i fråga om naturliga 

livsmedel, där kvinnor tenderar att vara mer ansvarstagande vid inhandlandet av varor och 

mer villiga att betala högre pris för livsmedel som de anser vara mer miljövänliga (Lockie m 

fl. 2004). Också Cerjak m fl. finner liknande samband. I jämförelsen av Kroatien, Bosnien-

Hercegovina och Slovenien finner de att kvinnor i Bosnien anser att ekologiska produkter är 

mer hälsosamma och passar in i deras livsstil. Liknande åsikter återfinns hos kvinnorna i 

Slovenien. Dessa kvinnor anser att ekologiska produkter är säkrare än konventionella råvaror, 

samt att de är mindre skadliga för miljön. I Kroatien fanns inga signifikanta skillnader mellan 

könen (Cerjak m fl. 2010). Andra studier finner emellertid inga signifikanta skillnader mellan 

könen. Tsakiridou m fl. finner att det enda som skiljer könen åt i fråga om köp är att kvinnor 

vill ha mer information om ekologiska produktionssätt samt att de hellre köper ekologiska 

livsmedel trots det högre priset. Skillnaderna är dock så pass små att det inte går att skilja dem 

åt statistiskt (Tsakiridou m fl. 2007). I likhet med denna studie finner Magnusson m fl. inga 

större skillnader mellan könen. I studien testas fyra olika ekologiska råvaror, kött, mjölk, 

potatis och bröd. Kön ger här en mycket liten effekt (Magnusson m fl. 2002). 

2.4.2 Utbildning 

Högre utbildning är en intressant faktor i sammanhanget. Studier har visat resultat som både 

stärker högre utbildning som en faktor (Tsakiridou m fl. 2007; Cerjak m fl. 2010) och som 

inte finner signifikanta effekter av variabeln (Fotopoulos och Chryssochoidis 2000; Lockie m 

fl. 2004). Utbildningens effekt på attityder till ekologiska livsmedel är stark. Tsakiridou m fl. 

(2007) visar att utbildning ger en stark effekt på attityderna. Personer med högre utbildning i 

undersökningen är villiga att betala mer för ekologiska livsmedel, anser att det hjälper miljön 

samt har ett större förtroende för det ekologiska produktionssättet. Däremot visar studien att 

sociodemografiska karakteristika inte har samband med faktiska köp. Andra studier ger en 

positiv, icke signifikant effekt av utbildning på det faktiska köpet (Fotopoulos och 

Chryssochidis 2000).  

I en jämförelse av Kroatien, Bosnien-Hercegovina och Slovenien framkommer att högre 

utbildning är en signifikant faktor för köpet av ekologiskt i samtliga länder (Cerjak m fl. 

2010). Studien visar också att det finns skillnader i varför dessa väljer ekologiska livsmedel i 

större utsträckning än andra. I Kroatien och Bosnien-Hercegovina är högre utbildning 

korrelerat med ekologiska livsmedel. Dessa högre utbildade lyfter fram aspekter som hälsa, 

livsstil, miljövänlighet och bra djurvård som viktiga aspekter av köpet. I Slovenien visar 

 8



studien att personer med högre utbildning kopplar ekologiskt till smak i jämförelse med 

personer med lägre utbildning (Cerjak m fl. 2010).  

Sett till den tidigare forskningen kan inget klart samband skönjas. Utbildningens effekt är 

komplicerad, men de flesta studier tyder på att en viss form av effekt kan tillskrivas 

utbildning, vilket medför att följande hypotes skapas:  

 Personer med högre utbildning tenderar att köpa ekologiska livsmedel i högre 

utsträckning än personer med lägre utbildning 

2.4.3 Inkomst 

Ekologiska matvaror är i minoritet i fråga om köp. Sett till hela landet är det endast 3 procent 

som uteslutande väljer ekologiskt framför industriellt producerat. Denna siffra tycks också 

beskriva Stockholmsområdet på ett bra sätt. Totalt sett är det ungefär 52 procent av hela 

landet som föredrar ekologiska livsmedel fram för mer konventionella, men endast 35 procent 

köper dem på regelbunden basis (SCB: 1). Denna dissonans är i stort outforskad, men 

ekonomiska faktorer kan tänkas utgöra en del i förklaringen. Detta får visst stöd av andra 

studier (se t ex Shepherd m fl. 2005). 49 procent av respondenterna i den nämnda studien 

svarade att de alltid eller ofta avstod från att köpa ekologiska livsmedel för att de var dyrare 

än konventionella.  

Ekologiska varor är dyrare än massproducerade livsmedel, vilket medför att många väljer bort 

ekologiskt på denna basis (SCB: 1). Internationellt sett finns mycket forskning om prisets 

betydelse för att köpa ekologiskt. Studier visar att det finns en positiv korrelation mellan köp 

av ekologiska livsmedel och inkomst (Tsakiridou m fl. 2007). Studien visar också att personer 

med högre inkomster premierar matsäkerhet, litar på ekologiska produktionsmedel i större 

utsträckning samt upplever att ekologiska livsmedel är av bättre kvalitet.  

Samtidigt visar studien att personer med högre inkomster verkar ha mer positiva attityder till 

ekologiska livsmedel. I en studie från Oregon framkom att personer tenderar att vara villiga 

att betala ett högre pris för ekologiskt märkta äpplen (Loureiro m fl. 2002). Det finns dock 

också studier som visar en mycket mer marginell effekt för ekonomiska faktorer. I en studie 

genomförd i Australien framkom att hushållets ekonomi endast har en minimal effekt på 

konsumtionen av organiska matvaror (Lockie m fl. 2004).  

Geografiska skillnader förekommer också. I fråga om ekonomi har ekonomiska faktorer en 

starkare effekt i Grekland än i Australien. Men skillnader finns inte bara mellan länder långt 
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ifrån varandra. En studie som genomförts i Kroatien visar att skillnader kan skönjas mellan 

Kroatien, Bosnien-Hercegovina samt Slovenien, länder som ligger relativt nära varandra 

(Cerjak m fl. 2010). Även om en del likheter förekommer mellan länderna, är skillnaderna 

mer slående. 

Den genomgångna litteraturen visar att inkomst verkar vara den variabel som har starkast 

effekt på ett faktiskt köp av ekologiska produkter. Samtliga presenterade studier visar att 

inkomst ger åtminstone en svag effekt. Sett till vart studierna är genomförda kan det även 

finnas skäl att misstänka att det finns  

 Personer med högre inkomst tenderar att i högre utsträckning köpa ekologiska 

livsmedel än personer med lägre inkomst 

3. Metod 
Då det är denna studies syfte att undersöka sambandet mellan attityd och miljöpåverkan är en 

kvantitativt inriktad analysform mer lämplig än en kvalitativ. Studiens huvudsakliga 

frågeställning kan undersökas kvalitativt, men eftersom det i detta fall är önskvärt att dra 

slutsatser för hela urvalspopulationen är en analysform av kvantitativ art mer användbar. 

Uppsatsens tillgängliga material är kvantitativt, vilket ytterligare medför att kvantitativa 

metoder bör användas. Att uttala sig om enskilda individer utifrån detta material skulle 

innebära en felkälla som kallas för det ekologiska felslutet (se t ex Dolmén 2002: 69).  

Eftersom det också är av intresse att undersöka vilken effekt som en beteendevariabel får på 

detta eventuella samband är minsta kvadratmetoden, eller OLS-regression den mest lämpade 

metoden att använda i detta fall. Andra statistiska analysformer ger inte den mångsidighet 

som regressionsanalys gör. Analysformen ger möjligheter att undersöka effekten av en eller 

flera oberoende variabler på en beroende variabel, samt hur mycket av variansen som 

förklaras i den beroende variabeln. Enligt Allison är detta en av anledningarna till att 

regressionsanalysen är en så pass populär metod inom samhällsvetenskaperna, trots 

tillkomsten av andra, mer avancerade analyser (Allison 1999: 3). Regressionsanalys används 

oftast av två olika anledningar, antingen för att undersöka eventuella orsakssamband eller för 

att kunna göra prediktioner (Allison 1999: 1).  

I denna studie används två variabler för att mäta miljöpåverkan, energianvändning och 

koldioxidemission. Det innebär att två olika regressioner används. Dessa ser dock likadana ut 
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bortsett från att olika beroende variabler används. I den första modellen testas sambandet 

”miljöattityd” och ”miljöpåverkan”. I den andra modellen läggs den oberoende variabeln ”köp 

av ekologiska livsmedel” in för att se vilken effekt detta får. I den tredje modellen testas 

”kön” och ”utbildningsnivå” och i den sista läggs ”inkomst” in. Alltså används fyra modeller 

på bägge beroende variabler. Modellen kan grafiskt beskrivas på följande sätt. 

 
Figur 3.1 Modell 

  
MILJÖATTITYD MILJÖPÅVERKAN 

KÖN KÖP AV 
EKOLOGISKA 
LIVSMEDEL 

UTBILDNING 
INKOMST 

 

Den tidigare forskningen som presenterades i föregående avsnitt har genererat ett antal 

hypoteser som undersökningen ämnar testa under arbetets gång. Detta sätt att arbeta, där 

tidigare erfarenheter och kunskaper används för att skapa testbara hypoteser kallas för 

deduktion (Gilje och Grimen 2007: 29). Hypoteserna testas genom att datamaterialet 

analyseras i statistikprogrammet SPSS. Det material som används måste alltså kunna besvara 

hypoteserna. Enligt Bryman samlas materialet in efter det att hypoteserna ställts (jfr Bryman 

2007: 21). Det ställer krav på att materialets kvalitet är god, vilket det inte alltid är. 

Reliabiliteten i sekundärmaterial blir särskilt viktiga eftersom det kan ha samlats in i helt 

andra syften än det nuvarande (jfr Bryman 2007: 210).  

3.1 Material 
Materialet samlades in mellan januari och oktober 1999. Av 1000 tillfrågade svarare 633. 

Enkäten besvarades i 438 fall genom en besöksintervju och i 140 fall av en telefonintervju. 

Det fanns också möjlighet att fylla i enkäten i efterhand och skicka in den själva, vilket också 

skedde i 55 fall. Urvalsområdet för undersökningen var förlagt till Stockholms län, med 

undantag för Södertälje och Norrtälje kommuner. Fyra olika områden kunde identifieras inom 

urvalsområdet, 1) den täta stenstaden, 2) knutpunkter, 3) villa- och radhusområden och 4) 
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övriga områden. Därefter har 250 personer inom varje område inom åldern 35- 54 år dragits 

till urvalet.  

 

Att materialet är så pass gammalt ger en stor nackdel. De miljöattityder och påverkansgrader 

som var gällande under 1999 har med all sannolikhet förändrats under de 11 år som gått sedan 

materialet samlades in. Naturvårdsverket har i en serie undersökningar studerat attityder till 

miljön, och finner där att kunskap och oro om och för miljön ökar för varje år 

(Naturvårdsverket:1,2,3). De miljöattityder som mäts i denna undersökning kan alltså med all 

sannolikhet sägas vara ogiltiga idag, vilket medför att eventuella resultat som upptäcks inte 

kan generaliseras till en större befolkning. Detta resulterar i att om samband finns behöver 

dessa inte nödvändigtvis vara giltiga för boende i Stockholm i dagsläget, utan endast gälla för 

Stockholmare under året 1999.  

Åtgärder för att begränsa energianvändning och koldioxidutsläpp har också vidtagits. Ett 

regeringsbeslut säger att år 2020 ska minst 50 procent av energin som konsumeras i Sverige 

vara från förnyelsebara källor. Utöver detta skall också minst 20 procent av energin som 

används inom transporter vara förnyelsebar (Regeringen: 1).  

Materialet ger dock en bra överblick över Stockholmares syn på miljön under 1999, innan 

diskussionen om miljön och miljöproblem tog fart under senare delen av 2000-talet. På så sätt 

kan det visas om miljön hade en viktig roll i Stockholmares liv och vardag under 1999. 

3.2 Operationaliseringar 
Operationalisering sker för att kunna göra begreppen som skall undersökas mätbara. Nedan 

definieras och operationaliseras de begrepp som används i denna studie. Det sammansatta 

indexet för miljöattityd och köp av ekologiska livsmedel testas genom reliabilitetsmåttet 

Cronbachs Alpha, vilket mäter den interna reliabiliteten i det tänkta indexet (Field 2009: 

673f). Kort sagt undersöks om frågorna som skall slås ihop mäter samma underliggande 

dimension.  

3.2.1 Miljöattityd 

Med miljöattityd avses en persons åsikter och tankar om miljön, de problem som finns samt 

vad som kan göras åt dem. Variabeln mäts genom frågor som rör hushållets vilja att vidta 

åtgärder för att vara mer miljövänliga, samt genom påståenden om miljön. Fråga 8 rör 

betydelsen av källsortering. Svarsalternativen sträcker sig mellan 1 inte alls viktigt och 4 
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mycket viktigt. Fråga 12 och 23 rör hushållets vilja att använda mer tid och pengar samt sänka 

värmen om det skulle ha en positiv effekt på miljön. Svarsalternativen sträcker sig för fråga 

12 mellan 1, varken mer tid eller pengar till 4, såväl mer tid och pengar. För fråga 23 är 

svarsalternativen 1, nej, 2, ja och 3, har redan sänkt temperaturen. Utöver detta tillkommer 

också två påståenden där respondenten tar ställning till påståenden som ifrågasätter debatten 

om miljöproblem. Det första påståendet berör frågan om den ekologiska krisen har 

överdrivits, och det andra om naturens jämvikt är tillräckligt stark för att klara påverkan från 

moderna industriländer. Dessa påståendens svarsalternativ sträcker sig mellan 1 instämmer 

helt och 5 tar helt avstånd.  

Indexeringen har skett genom att påståendenas skala vänts så att värde 5 nu avser instämmer 

helt och 0 tar helt avstånd. I fråga 8 har skalan vänts och värde 1 och 2 slagits samman, så att 

tre värden nu finns i variabeln, 0,inte viktigt, 1, ganska viktigt och 2, mycket viktigt. För fråga 

12 har värdet 2 och 3 slagits ihop för ett bättre miljöattitydsindex. Det innebär att 

svarsalternativen mer tid och mer pengar är kodade på samma sätt. För fråga 23 har skalan 

vänts och svarsalternativ 3, har redan sänkt värmen, har kodats som 2, ja. Detta för att ge ett 

bättre index. Eftersom de variabler som ingår i indexet har olika svarsskalor har variablerna 

standardiserats innan indexering skett. Alphavärdet för indexet är 0,48. 

Det finns också andra variabler som kan sägas mäta miljöattityd. Dessa går dock igenom en 

beteendevariabel, såsom källsortering och återvinning. Dessa variabler kan inte på ett adekvat 

sätt kombineras med den övriga operationaliseringen av miljöattityd och har därför 

exkluderats ur undersökningen.  

3.2.2 Miljöpåverkan 

Med miljöpåverkan avses hushållets utsläpp av koldioxid och användning av energi, från de 

produkter som finns i hushållet, samt praktiker som respondenten utövar. Miljöpåverkan 

undersöks genom två variabler, vilka är energianvändning och koldioxidemission. 

Utgångspunkten för beräkningen av energianvändning och koldioxidemission ligger i en 

artikel skriven av Räty och Carlsson-Kanyama (2007). Här undersöks 319 varors energi och 

koldioxidintensiteter som är vanligt förekommande i svenska hushåll. Intensiteterna är 

beräknade utifrån produktens utsläpp under dess livstid. Det innebär att hela kedjan ingår, från 

produktion till avfallshantering av varan (Räty och Carlsson-Kanyama 2007). Detta kallas för 

livscykelanalys (LCA). Dataprogrammet Energy Analysis Program (EAP) används för att 

räkna ut energianvändning och koldioxidutsläpp. Programmet räknar sedan ut 

 13



koldioxidintensiteten för varan, det vill säga det totala koldioxidutsläppet delat på varans 

kostnad. På SCB:s hemsida finns ett stort antal statistikdatabaser att tillgå. Här kan 

användaren själv välja vilken statistik som är av intresse. Enligt ett utslag för region och totala 

utgifter var den genomsnittliga utgiften för hushåll i Stockholmsregionen under 1999 cirka 

273300 kronor (SCB: 2), vilket innebär att denna siffra används som ett medelvärde för hela 

undersökningen. Detta ger en viss osäkerhet i beräkningarna, men är ändå det lämpligaste 

tillvägagångssättet. Ett additivt index har sedan använts för att slå ihop variablerna. 

För variabeln energianvändning har värdena omvandlats från megajoule (MJ) till 

kilowattimmar (KWh). På samma sätt som med koldioxidemissionerna har även 

energiintensiteterna multiplicerats med den genomsnittliga utgiften för ett hushåll under 1999, 

vilket ger total energianvändning under varans livstid i megajoule. Antalet MJ har sedan 

omvandlats till KWh. Det går 3600 MJ på 1 KWh, vilket innebär att den totala 

energianvändningen i MJ delas med 3600 (Energikunskap: 1). Sedan har variabeln hanterats 

på samma sätt som koldioxidvariabeln, det vill säga, att antalet varor som ingår i hushållet har 

multiplicerats med energifaktorn för denna produkt. Dessa har sedan adderats till ett index. 

De varor som inkluderats i analysen kan delas upp i ett antal grupper (se bilaga 1 och 2). Den 

första gruppen utgörs av varor som ett hushåll i mer eller mindre utsträckning är i behov av 

för att fungera, såsom frysar, tvättmaskiner och mikrovågsugnar. Den andra gruppen består av 

varor som i större utsträckning används för nöjen, såsom TV-apparater, videor och datorer. 

Den tredje gruppen utgörs av utsläpp som kan kopplas till hushållets användning av el samt 

uppvärmning av hushållet. Den fjärde gruppen utgörs av de fordon som hushållet har tillgång 

till, såsom bilar, mopeder och cyklar. I denna kategori ingår också drivmedel för dessa fordon. 

Den sista gruppen utgörs av resor med flyg, tåg och buss. De hade även varit intressant att 

undersöka energianvändning och koldioxidutsläpp av konventionella livsmedel, eftersom den 

tidigare forskningen visat att en så pass stor del av hushållets utsläpp kommer från 

livsmedelsproduktionen. Tyvärr är detta dock inte möjligt, då undersökningens material inte 

studerat köpen av konventionella livsmedel.  

3.2.3 Ekologiska livsmedel 

Undersökningens definition av ekologiska livsmedel utgår ifrån KRAV-märkningen, vilket är 

livsmedel fritt från genmodifierade organismer, kemikalier eller konstgödsel (KRAV: 1) 

Ekologiska livsmedel utgörs av ett antal frågor i enkäten. Fråga 14 avser om hushåller köper 

KRAV-märkta produkter, eller andra liknande produkter och om så, i vilken omfattning. 
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Svarsalternativen för denna fråga sträcker sig mellan 1, aldrig och 5, alltid. Indexets 

alphavärde är 0,95 vilket får anses som en mycket god reliabilitet. Variablerna har sedan 

slagits samman i ett additivt index. 

Denna operationalisering rör alltså endast faktiska köp av ekologiska livsmedel. Denna 

avgränsning medför sannolikt att endast en liten del av respondenterna kommer vara av 

intresse (jfr Shepherd m fl. 2005; SCB: 1). Detta val görs för att den tidigare forskningen har 

visat en relativt tydlig diskrepans mellan attityd och beteende. Det är många som har positiva 

attityder till ekologiska livsmedel och andra miljövänliga beteenden, men få som faktiskt har 

ett miljövänligt beteende, när det finns hinder för att utföra detta (beteende) (jfr Shuman 1972; 

Mårtensson och Pettersson 2002: 149f).  

3.2.4 Kön 

Med kön avses i denna undersökning respondentens biologiska kön och mäts genom 

intervjuarens anteckning om kön i inledningen på intervjun. I de fall där enkäten skickats in 

har respondenterna själva kryssat i denna uppgift. Variabeln används som dummyvariabel där 

kvinna används som referenskategori. Svarsalternativen är man och kvinna. 

3.2.5 Utbildning 

Med utbildning avses respondentens högsta genomförda utbildning. Variabeln mäts genom 

frågan ”Vilken är din högsta genomförda utbildning?” och svarsalternativen är 

folkskola/grundskola, realskola, fackskola, yrkesskola eller tvåårigt gymnasium, treårigt 

gymnasium, kortare högskoleutbildning (högst 3 år), längre högskoleutbildning (tre år eller 

mer), annan utbildning samt vet ej. Alternativet vet ej kommer att hanteras som bortfall. 

Fackskola/grundskola utgör referenskategori. 

3.2.6 Inkomst 

Med inkomst avses i denna undersökning hushållets inkomst före skatt. Detta mäts genom 

frågan ”Hur stor är din inkomst per månad före skatt?” och mäts i intervaller om 5000 

kronor från 0-5000 kronor upp till 35001 kronor eller mer. Inkomst används som 

dummyvariabel och 0-5000 kronor används som referenskategori. 

3.3 Kritik mot operationaliseringen 
Det sammansatta måttet för miljöattityd lider av bristande intern reliabilitet. Alphavärdet är 

som nämnts 0,48 för detta index. Därav kan frågan om miljöattitydindexet faktiskt mäter 
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miljöattityd diskuteras. Validitet handlar om hur exakt ett verktyg, exempelvis en fråga, mäter 

det avsedda begreppet. Enligt Bryman förutsätter validitet ett visst mått av reliabilitet. Ett 

index med bristande intern reliabilitet kan inte sägas besitta god validitet (Bryman 2007: 90f). 

Detta medför att indexet för miljöattityd också löper risk att brista i validitet. Det är alltså 

osäkert hur väl indexet för miljöattityd faktiskt mäter miljöattityd. Detta problem förlängs ut 

över studiens replikerbarhet. Det har tidigare nämnts att stabiliteten i miljöattitydsindexet går 

att ifrågasätta (se avsnitt 3.1), men en bristande validitet och reliabilitet försämrar också 

möjligheten till att replikera denna studie, eftersom miljöattitydsindexet i, i sin nuvarande 

form, inte endast mäter miljöattityd.  

4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten av regressionsanalyserna. Den första modellen som 

presenteras är miljöattitydernas effekt på energianvändning och därefter undersöks effekten 

av ekologiska livsmedel på denna relation. Därefter upprepas processen med 

koldioxidutsläpp. Till sist presenteras effekten av kön, utbildning och inkomst på sambandet. 

Först presenteras dock deskriptiv statistik av underökningens variabler. 

4.1 Deskriptiv statistik 
Tabell 4.1 (se nedan) visar att medelvärdet för miljöattityderna generellt är positiva (variabeln 

sträcker sig mellan 1 och 14)1, medan värdet för köp av ekologiska livsmedel istället ligger 

relativt lågt (variabeln sträcker sig mellan 0 och 52). I genomsnitt gör en person i materialet 

av med 3212,24 KWh och släpper ut 603,18 ton koldioxid. Kvinnorna är något mer frekventa 

i undersökningen. I fråga om inkomst ligger den största delen mellan 15001-20000 och 

20001-25000 kronor. Inkomstvariabeln är relativt normalfördelad. Det är dock inte 

utbildningsvariabeln som visar de allra flesta har gått på gymnasiet i 2 år samt studerat vid 

högskola. Ett fåtal har gått en annan utbildning.  

 

 

 

 

                                                 
1 Variabeln miljöattityd är i det deskriptiva avsnittet inte standardiserad. Standardiseringen gäller istället för 
regressions analyserna längre fram.  
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Tabell 4.1 Deskriptiv statistik för studiens variabler 
Miljöattityd* 10,08
Köp av ekologiska livsmedel* 10,58
Koldioxidemission (ton)* 603,18
Energianvändning (KWh)* 3212,24
    
Kön   
Man 304
Kvinna 330
    
Inkomst   
0-5000 15
5001-10000 47
10001-15000 88
15001-20000 170
20001-25000 115
25001-30000 57
30001-35000 46
35001 eller mer 78
    
Utbildningsnivå   
Folkskola/grundskola 74
Gymnasium 2 år 137
Gymnasium 3år 97
Högskola högst 3 år 107
Högskola 3 år eller mer 170
Annan utbildning 46

* = Medelvärden 
 

4.2 Energianvändning  
Modell 1 i tabell 4.2 visar att antalet KWh ökar för varje attitydpoäng, vilket medför att det 

inte verkar finnas en relation däremellan. När köp av ekologiska livsmedel läggs in i modell 2, 

visar denna att för varje poäng i indexet minskar antal KWh, kontrollerat för miljöattityd. 

Resultaten är dock inte signifikanta. Kontrollerat för effekten av köp av ekologiska livsmedel 

ökar antalet KWh för varje attitydpoäng. Modellerna 1 och 2 är dock inte signifikanta, vilket 

medför att de bör tolkas med en viss försiktighet.   

 
I modell 3 läggs kön och utbildning in. Effekten av miljöattityd ökar då från 6,1 KWh i 

modell 2 till 6,6 KWh i modell 3. Koefficienten för köp av ekologiska livsmedel minskar när 

de olika utbildningsnivåerna och kön läggs in i modellen, men effekten på energianvändning 

ökar. Dessa variabler ger alltså en starkare effekt för köpet av ekologiska livsmedel. 

Regressionskoefficienten för kön visar att män generellt har en högre energianvändning än 

kvinnor. Utbildningskoefficienterna visar att utbildningens längd har effekt på antalet KWh. 
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Ju högre utbildning en person har, desto mer energi använder denne. Modellen är signifikant 

och förklarar 14,1 procent av variansen.  

Tabell 4.2 Regressionskoefficienter för energianvändning (KWh) mot miljöattityd, köp av 
ekologiska livsmedel, kön, utbildning och inkomst 2  
Variabel Modell 1 Modell 2 Modell 3*** Modell 4***
Intercept 3239,898 3306,905 2430,955 2483,897 
Miljöattityd 23,306 40,874 25,451 -4,341 
      
Köp av ekologiska livsmedel  -6,113 -6,621 -5,926 
      
Kön¹   440,792*** 86,880 
Tvåårigt gymnasium²   421,011* 325,403 
Treårigt gymnasium   518,864** 430,996* 
Högskola högst tre år   714,902*** 491,890** 
Högskola tre år eller mer   1156,464*** 675,869*** 
Annan utbildning   901,986*** 733,263** 
      
5001–10000 kr³    -282,809 
10001–15000 kr    34,295 
15001–20000 kr    -5,414 
20001–25000 kr    349,554 
25001–30000 kr    325,538 
30001–35000 kr    963,343** 
35000 kr eller mer    1353,993***
      
Andel förklarad varians 0,00 % 0,4 % 14,1 % 25,9 %
*= 0,05 **=0,01 ***=<0,001 
¹= Referenskategorin är kvinna 
²= Referenskategorin är folkskola/grundskola 
³= Referenskategorin är 0-5000 kr 
 

När inkomstklasserna läggs in i modellen sjunker betydelsen av miljöattityd och koefficienten 

blir negativ. Kontrollerat för köp av ekologiska livsmedel, kön, utbildning och inkomst 

minskar alltså effekten av miljöattityd. Minskningen ligger strax under 6 KWh per poäng i 

indexet. Vid kontroll för kön, utbildning och inkomst, minskar effekten av köp av ekologiska 

livsmedel, även om en viss effekt finns kvar. I modell 4 minskar energianvändningen till 

ungefär 4,3 KWh. Detta kan tolkas som att en del av effekten i variabeln kan kopplas till 

inkomst, med tanke på att effekten av köp av ekologiska livsmedel var starkare i modell 3.  

Effekten av utbildning minskar också, men samma mönster kvarstår, nämligen att ju högre 

utbildning en person har, desto högre energianvändning har denne. Detta kan sannolikt 

kopplas till att personer med hög utbildning ofta också har en hög inkomst. Denna tolkning 

stämmer troligtvis in på koefficienten för kön också, då den minskar i modell 4. Män tenderar 

                                                 
2 Kontroller för problem med heteroskedasticitet och multikollinearitet visar att dessa ligger inom acceptabla 
gränser (se Field 2009: 223-224; Allison 1999: 127-128). 
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att ha en större inkomst och är därför mer köpstarka, vilket drar upp energianvändningen. 

Inkomstvariabeln är mer intressant i sammanhanget. I den första inkomstklassen minskar 

energianvändningen med 282,8 KWh i jämförelse med referenskategorin 0-5000 kr. Därefter 

stiger den något i kategorin 10001-15000 kr, men minskar igen i kategorin 15001-20000 kr. 

Därefter sker en markant ökning och resterande kategorier har en generellt mycket högre 

energianvändning än referenskategorin. Detta kan sannolikt ses som ett resultat av att 

personer i de högre inkomstklasserna är mer köpstarka än i de lägre. Modellen förklarar 25,9 

procent av variansen, och är signifikant.  

4.3 Koldioxidutsläpp  
Tabell 4.3 Regressionskoefficienter för koldioxidemission (ton) mot miljöattityd, köp av ekologiska 
livsmedel, kön, utbildning och inkomst 3 
Variabel Modell 1 Modell 2 Modell 3*** Modell 4*** 
Intercept 607,808 624,973 431,103 474,706 
Miljöattityd 6,569 11,186 7,738 1,891 
      
Köp av ekologiska livsmedel  -1,570 -1,674 -1,559 
      
Kön¹    100,485*** 20,964 
Tvåårigt gymnasium²    98,762* 79,024* 
Treårigt gymnasium   104,406* 83,740* 
Högskola högst tre år   156,729*** 108,317** 
Högskola tre år eller mer   252,756*** 144,884*** 
Annan utbildning   201,161*** 162,886** 
      
5001–10000 kr³     -81,072 
10001–15000 kr    -29,866 
15001–20000 kr    -37,147 
20001–25000 kr    48,772 
25001–30000 kr    30,170 
30001–35000 kr    175,892** 
35000 kr eller mer    278,328*** 
      
Andel förklarad varians 0,1 % 0,5 % 12,6 % 23,4 % 
*= 0,05 **=0,01 ***=<0,001 
¹= Referenskategorin är kvinna 
²= Referenskategorin är folkskola/grundskola 
³= Referenskategorin är 0-5000 kr 
 
Modell 1 i tabellen 4.3 visar att för varje poäng i miljöattitydindexet ökar antalet emissioner 

av koldioxid med ungefär 6,5 ton. När effekten av köp av ekologiska livsmedel läggs in i 

visar det sig att för varje poäng i indexet för ekologiska livsmedel minskar koldioxidutsläppen 

med 1,570 ton, kontrollerat för miljöattityd. Däremot ökar effekten av miljöattityd när köp av 

                                                 
3 Kontroller för problem med heteroskedasticitet och multikollinearitet visade att dessa ligger inom acceptabla 
gränser 
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ekologiska livsmedel läggs in i modellen. Resultaten i modell 1 och 2 skall dock inte tas för 

allvarligt, då ingen av dessa modeller är signifikanta. Andelen förklarad varians i de två första 

modellerna är mycket låg, 0,1 procent samt 0,5 procent.  

I modell 3 blir minskningen av koldioxid per poäng i indexet för köp av ekologiska livsmedel 

starkare när kön och utbildning läggs in i modellen. Dock har samtliga utbildningsnivåer en 

högre emission av koldioxid än referenskategorin fackskola/grundskola. Mönstret är här 

dessutom tydligt, ju högre utbildningsnivå, desto högre emission av koldioxid. Variabeln kön 

visar att män, kontrollerat för övriga variabler, har en högre emission av koldioxid än kvinnor. 

Även miljöattityd minskar något, men endast marginellt. En viss del av miljöattityd kan alltså 

förklaras av kön och utbildning. Andelen förklarad varians ökar markant från modell 2, från 

0,5 till 12,6 procent.  

I modell 4 läggs inkomst in. Denna variabel har effekt på samtliga variabler. Effekten av 

miljöattityd försvinner nästan, koefficienten hamnar på under ett ton koldioxidutsläpp, 

kontrollerat för övriga variabler. Effekten av köp av ekologiska livsmedel minskar också, och 

den effekt som kön och utbildning gav koefficienten i modell 3 försvinner helt i modell 4. En 

viss effekt på emissionerna kvarstår dock.  

Effekten av kön minskar också när övriga variabler kontrolleras för. En stor del av männens 

högre emission av koldioxid kan alltså förklaras av inkomst, eftersom skillnaden i effekt 

mellan modell 3 och 4 är så pass stor. En trolig tolkning är att män i större utsträckning har en 

högre inkomst än kvinnor, vilket gör gruppen mer köpstark. En del av utbildningens effekt på 

koldioxid försvinner också, när inkomst läggs in i modellen. Mönstret kvarstår dock från 

modell 3, med ett undantag. I modell 4 är det kategorin annan utbildning som har högst 

koldioxidemission i förhållande till referenskategorin. Koefficienterna för inkomst visar inte 

ett enhetligt mönster. Kontrollerat för övriga variabler minskar emissionen av koldioxid i 

kategorin 5001-10000 kr, i förhållande till referenskategorin 0-5000 kr. Skillnaden är drygt 81 

ton. Även i nästa klass minskar emissionerna, även om det är en mindre minskning. Här är 

skillnaden drygt 29,8 ton. I övriga inkomstklasser ökar istället koldioxidemissionerna, och är 

som störst i de två högsta inkomstklasserna. En enkel tolkning blir att högre inkomst medför 

en större köpkraft, vilket driver upp emissionerna.  
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5. Diskussion 
Denna studie syftade till att undersöka om attityder till miljön hade en inverkan på den 

påverkan på miljön som vardagspraktiker har, samt hur denna relation påverkades av köpet av 

ekologiska livsmedel. Detta undersöktes genom att studera koldioxidemission och 

energianvändning för ett antal varor och praktiker, vanligt förekommande i Stockholm. Det 

var också av intresse att se hur bakgrundsfaktorerna kön, utbildning och inkomst påverkade 

både attityden, köpet av ekologiska livsmedel, samt påverkansgraden. 

Sett till resultaten går det inte att tala om en relation mellan attityd och påverkansgrad. En viss 

positiv effekt kan skönjas, men signifikansnivåerna är så pass höga att den observerade 

effekten inte kan skiljas från slumpen. Detta kan i alla fall delvis förklaras av studien som 

Mobley m fl. genomförde. Oro för ett specifikt miljöproblem har visats ge en starkare effekt 

än generella miljöattityder (Mobley m fl. 2010; se även Abdul-Muhmin 2007). Det kan 

argumenteras att indexet för miljöattityd i denna studie mäter generella miljöattityder, men det 

är också tänkbart att reliabiliteten i indexet påverkar resultatet.  

Beteendevariabeln köp av ekologiska livsmedel ger ingen förbättring av modellen, varken 

koldioxidemissioner eller energianvändning påverkas av koefficienten av ekologiska 

livsmedel, och den effekt som uppstår kan inte skiljas från slumpen. Precis som i fallet med 

miljöattityderna kan inte effekten som köp av ekologiska livsmedel har på relationen skiljas 

från slumpen. Den presenterade teorin stödjer inte resultaten i denna studie, där teorin visar att 

det finns en koppling mellan miljöattityd och ekologiska livsmedel. Det är dock fullt tänkbart 

att köpet av ekologiska livsmedel inte på något sätt är kopplat till miljön, vilket då skulle 

förklara den marginella effekten i modellen. Tidigare forskning har också visat resultat som 

överensstämmer med detta (se t ex Mårtensson och Pettersson 2002:79).   

Resultaten visar också att det inte finns en koppling mellan miljöattityd och köp av ekologiska 

livsmedel. Bägge dessa koefficienter är inte signifikant skiljda från noll i någon av 

modellerna, både för energianvändning och för koldioxidemission. Alltså köper personer 

ekologiskt av andra orsaker än miljöattityd. Den tidigare forskningen stödjer alltså resultaten. 

Bland annat Shepherd m fl. visar att den vanligaste orsaken att välja ekologiska livsmedel är 

hälsorelaterat, och inte kopplat till miljön (Shepherd m fl. 2005). Det kan dock tänkas finnas 

andra orsaker som denna studie inte kan upptäcka. En tänkbar faktor kan vara upplevd smak 

och kvalitet på råvarorna (se Cerjak m fl. 2010).   
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Framför allt ekonomiska faktorer verkar påverka köpet av ekologiska livsmedel, vilket stöds 

av resultaten (se Shepherd m fl. 2005; SCB: 1). Det finns alltså en diskrepans mellan 

miljöattityd och miljövänliga beteenden i denna uppsats, sett till denna studies resultat. Detta 

stöds också av resultaten. Shuman (1972) kom fram till att om det finns hinder för att ett visst 

beteende skall utföras, så kommer det sannolikt inte att utföras. Sett till effekten av inkomst 

på köp av ekologiska livsmedel, är ekonomiska faktorer en stark prediktor för att detta 

beteende inte skall ske, vilket SCB:s statistik visar (SCB: 1). Effekten av inkomst på köp av 

ekologiska livsmedel är så pass stark även om köp av ekologiska livsmedel inte är en 

signifikant variabel. Det skall dock inte tolkas som att det gäller samtliga inkomstklasser. 

Endast de högsta inkomstklasserna uppvisade signifikanta effekter, vilket gör att hypotesen 

bör omformuleras och se ut som följande: 

 Personer som tjänar 30001 kronor eller mer tenderar att i högre utsträckning köpa 

ekologiska livsmedel än personer som tjänar mindre än 30001 kronor 

Det framkommer också att inkomst har en effekt på miljöpåverkansvariablerna. I relation till 

referenskategorin 0-5000 kronor har de högsta inkomstklasserna signifikanta koefficienter i 

fråga om både energianvändning och koldioxidemissioner. De lägre inkomstklasserna 

uppvisar andra mönster, men dessa koefficienter är inte signifikanta och kan därmed vara ett 

resultat av slumpen. Att högre inkomst ger högre utsläpp och energianvändning får stöd i 

teorin. Kerkoff m fl. (2008) visade att koldioxidemissioner ökade med ökad inkomst, vilket 

kan förklaras av en starkare köpkraft. Detta medför att hypotesen omformuleras:  

 Personer som tjänar 30001 kronor eller mer har en större miljöpåverkan än personer 

som tjänar mindre än 30001 kronor 

Den kausala riktningen mellan attityd och beteende som denna undersökning tar för given kan 

också problematiseras. Att en attityd föregår ett beteende behöver inte vara fallet i samtliga 

fall. Det är tänkbart att sambandet kan vara det omvända eller se ut på ett helt annat sätt. Ett 

miljövänligt beteende, såsom köpet av ekologiska livsmedel kan vara effekten av en annan 

uppfattning som sedan utvecklas till att också inkludera uppfattningar om miljön. Den tidigare 

forskningen har visat att den främsta anledningen till att köpa ekologiskt är upplevd förbättrad 

hälsa (se Shepherd m fl. 2005), och inte miljövänlighet.  

Resultaten visar också att män har en högre miljöpåverkan än kvinnor, både i fråga om 

energianvändning och koldioxidutsläpp. I relation till referenskategorin kvinna ligger 

männens effekt mycket högre. Teorin stödjer här resultaten, då Räty och Carlsson-Kanyama 
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visat att män i Sverige använder sig av mer energi än kvinnor (Räty och Carlsson-Kanyama 

2009). Vid kontroll för inkomst minskar effekten för kön och blir inte signifikant. Detta kan 

troligtvis förklaras av att män generellt har en högre inkomst än kvinnor.   

Utbildning kan inte sägas ha någon effekt på köpet av ekologiska livsmedel. När 

utbildningsnivå läggs in förändras knappt sambandet, och är dessutom inte signifikant. Detta 

går emot de studier som funnit samband mellan köp och utbildningsnivå. Detta går i mångt 

och mycket emot den tidigare forskningen som visat att utbildning har en effekt (Tsakaridou 

m fl. 2007). Barr och Gilg visar att högre utbildade i större utsträckning konsumerar gröna 

varor, men att i fråga om faktiska köp är låginkomsttagare mer frekventa. Dessa influeras i 

högre utsträckning av priset på varan (Barr och Gilg 2007). Det är dock osäkert vilken typ av 

utbildning som ger effekt. Ett resonemang kan föras om att en som exempelvis doktorerat i 

ekologi har en större miljömedvetenhet än en färdig jurist. I undersökningen har de dock 

samma utbildning. Tidigare forskning har också visat att handlingsintention och faktisk 

handling inte är perfekt korrelerade. Det är tänkbart att personer som besvarat enkäten 

missförstått frågan och därigenom svarat på hur ofta de vill köpa ekologiska livsmedel (jfr 

Shuman 1972). Denna tes stämmer dock troligtvis inte, då ett stort antal av de svarande angett 

att de inte köper ekologiskt. Det är också tänkbart att utbildning inte har betydelse för att köpa 

ekologiskt i Sverige under 1999.  

5.1 Felkällor 
Reliabiliteten i denna uppsats är bristande. De miljöattityder som undersökts gäller för året 

1999, och som visats tidigare (se avsnitt 3.1) har miljöattityderna sannolikt förändrats sedan 

detta material samlades in. Det är också sannolikt att miljövänliga beteenden blivit vanligare 

sedan 1999, vilket innebär att resultaten inte är giltiga i dagens Stockholm. Effekten av detta 

blir att replikerbarheten i denna studie blir lidande. Utöver detta är Alpha-värdet för 

miljöattityd också problematiskt. Ett alpha på 0,484 tyder i detta fall på en relativt dålig 

sammansättning. Miljöattitydsindexet kan alltså inte sägas mäta miljöattityd på ett bra sätt. 

Det kan belysa den relativt låga effekten av miljöattityd i regressionsanalyserna.  

Det är också tänkbart att regressionsmodellerna är felspecificerade. En variabel som skulle 

kunna visa sig ha en påverkan är bland annat ålder. Tidigare forskning ger visst stöd åt tesen 

(se t ex Barr och Gilg 2007). Då ålder kan tänkas vara korrelerad med miljöattityd och 

beteendevariabeln köp av ekologiska livsmedel, finns en risk att effekten av dessa variabler 

skulle vart starkare om ålder kontrollerats för. I enkäten utgör dock ålder en urvalskategori, 
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och är därför något begränsad. Tidigare forskning har visat att kopplingen mellan attityd och 

ålder, samt frekvensen av köp av ekologiska livsmedel och ålder, är varandras motsatser. 

Miljöattityden är som högst bland unga medan köp av ekologiskt är vanligast bland äldre 

(Dahm m fl. 2009; Barr och Gilg 2007). Tsakaridou m fl. (2007) visade till exempel i sin 

studie att konsumenter över 51 hade de mest positiva attityderna till ekologiska livsmedel 

samt att yngre konsumenter (18-30) inte alls är intresserade av ekologiskt. Utöver detta visade 

Fotopoulos och Chryssochocidis (2000) en mycket liten effekt på ålder som förklarande 

faktor. Därav skedde ett val att inte ta med den begränsade åldersvariabeln. De åldrar som 

fanns att tillgå kan ha gett ett något annorlunda resultat, men eftersom teorin hänvisar till en 

större spridning i åldrarna, har denna variabel valts bort.  

Kritik kan även riktas mot att studiens beroende variabler beräknas på ett antal kapitalvaror 

och dessa varors energi och koldioxidintensiteter. Detta upplägg medför att personer som har 

en större konsumtion per definition också har en högre miljöpåverkan. Däremot består 

variablerna av varor som generellt brukar finnas i många Stockholmares hushåll. Detta borde 

inte ge några systematiska fel, utan främst slumpmässiga sådana. Dessutom ger teorin stöd till 

att personer som är köpstarka har en högre påverkan ifråga om energianvändning och 

koldioxidutsläpp.  

5.2 Fortsatt forskning och avslutande kommentar 
De resultat som framkommer i denna studie är endast delvis relevanta för Stockholmsområdet 

idag, vilket medför att denna undersökning bör replikeras. Som nämnts flertalet gånger har 

attityderna sannolikt förändrats, vilket också gäller frekvensen av köp av ekologiska 

livsmedel samt andra former av miljövänligt beteende. En viktig aspekt att ta upp är att 

utbudet av ekologiska livsmedel också har ökat sedan 1999. Det finns sannolikt ett större antal 

försäljare och ett större antal produkter i Sverige idag än under tiden då materialet insamlades. 

Det är en faktor som inte berörts i uppsatsen, men som visats ha betydelse för köpet (se t ex 

Fotopoulos och Chryssochocidis 2000). En ökad tillgänglighet kan också tänkas ha lett till att 

fler personer köper ekologiska livsmedel idag. Om studien replikeras, bör ett mer reliabelt 

mått på miljöattityd användas. Ett ökat inköp av ekologiska livsmedel är också tänkbart 

alternativ. Det kan medföra att helt andra resultat än de som framkom i denna studie upptäcks.  

Det är också av intresse att dels undersöka köp av ekologiska livsmedel i relation till och 

tillsammans med andra miljövänliga beteenden. Mycket av den tidigare forskningen visar att 

även andra miljövänliga beteenden är en prediktor för köpet av ekologiskt (se t ex Abdul-

 24



Muhmin 2007; Dahm m fl. 2009). Det är därför tänkbart att köpet av ekologiska livsmedel är 

ett resultat av andra miljövänliga beteenden, som i sin tur kan tänkas påverkas av en persons 

miljöattityd.  

En annan aspekt som är kopplad till uppfattningen om att ekologiska livsmedel är relaterade 

till förbättrad hälsa kan vara upplevd tid. Ett citat som belyser denna punkt presenteras nedan: 

Om bara tiden fanns, ja, då skulle jag laga mera. Jag skulle vara noggrannare vad det 

gäller att välja råvaror som är bra. Mer genomtänkt, mera grönsaker. Läsa recept, ha 

lite mer planerad mathållning. Nu blir det lite grann improviserat, man kommer hem 

väldigt sent köper något halvfärdigt. Jag har ju min dotter varannan vecka, så om jag 

har henne hos mig så försöker jag laga bättre mat. Men det blir ju så här lite stressat, 

man köper någonting som går lätt att laga. […] (Fuehrer 2008: 155) 

Det är tänkbart att tid är en aspekt som påverkar valet av mat, vilket gör att energianvändning 

och koldioxidemissioner blir av sekundär betydelse. Carlsson-Kanyama och Engström tar i en 

studie upp det faktum att personer skiljer på ”måstemat”, som äts till vardags och ”festmat”, 

som äts vid mer festliga tillfällen (Carlsson-Kanyama och Engström 2003: 39f). Det ställs mer 

krav på kvalitet och smak när det gäller festmaten. Det innebär att personer är mer villiga att 

lägga tid på denna typ, och mindre tid när det gäller vardagsmåltiderna, vilket visas i citatet. 

Tidens betydelse för att vara mer miljövänlig genom köpet av ekologiska livsmedel bör 

undersökas.  

En aspekt som inte vädrats i studien hittills är om respondenterna ser köpet av ekologiska 

livsmedel som ett miljövänligt beteende under perioden då enkäten samlats in. Studier har 

visat att attityder till ekologiska livsmedel är positiva, precis som miljöattityder. Men ändå är 

inte miljön den orsak som anses viktigast, utan smak, nyttighet och hälsa (Mårtensson och 

Pettersson 2002: 166; Shepherd m fl. 2005). En tanke är att personer inte ser ekologiska 

livsmedel som ett miljövänligt beteende, utan snarare ett sätt att må bättre och få starkare 

smakupplevelser. Paradoxalt nog kan detta ses som en effekt av den västerländska livsstilen 

ändå, en större konsumtion av varor som vi vill ha och upplever är bra för oss, inte för miljön.   
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Bilaga 1: Energianvändning 
Basvaror MJ/sek MJ KWh 
Diskmaskin 1,01 276033 76,7 
Tvättmaskin 1,06 289698 80,5 
Torktumlare 0,84 229572 63,8 
Frys 1,11 303363 84,3 
Mikrovågsugn 0,87 237771 66,0 
Matberedare 0,71 194043 53,9 
    
Nöjesvaror    
TV 0,77 210441 58,5 
Video 0,77 210441 58,5 
Stereo 0,78 213174 59,2 
Båt 0,94 256902 71,4 
Golfutrustning 2,15 587595 163,2 
Fotoutrustning 0,61 166713 46,3 
Campingutrustning 0,88 240504 66,8 
Dator 0,55 150315 41,8 
    
Hushåll    
Hushållsel 7,82 2137206 593,7 
Uppvärmning 6,25 1708125 474,5 
Fritidshus el och värme 7,82 2137206 593,7 
    
Fordon    
Husvagn/släpvagn 0,81 221373 61,5 
Moped 0,82 224106 62,3 
Cykel 0,84 229572 63,8 
Bil 0,84 229572 63,8 
Drivmedel 4,1 1120530 311,3 
    
Resor    
Flyg 0,98 267834 74,4 
Tåg 1,29 352557 97,9 
Buss 0,98 267834 74,4 
    
Genomsnittlig utgift hushåll 273300   
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Bilaga 2: Koldioxidemissioner 
Basvaror kg co2/sek Totalt kg co2 Totalt ton co2 
Diskmaskin 0,029 7925,7 7,9 
Tvättmaskin 0,039 10658,7 10,7 
Torktumlare 0,025 6832,5 6,8 
Frys 0,037 10112,1 10,1 
Mikrovågsugn 0,022 6012,6 6,0 
Matberedare 0,017 4646,1 4,6 
    
Nöjesvaror    
TV 0,025 6832,5 6,8 
Video 0,022 6012,6 6,0 
Stereo 0,02 5466 5,5 
Båt 0,024 6559,2 6,6 
Golfutrustning 0,086 23503,8 23,5 
Fotoutrustning 0,013 3552,9 3,6 
Campingutrustning 0,022 6012,6 6,0 
Dator 0,014 3826,2 3,8 
    
Hushåll    
Hushållsel 0,61 166713 166,7 
Uppvärmning 0,09 24597 24,6 
Fritidshus el och värme 0,61 166713 166,7 
    
Fordon    
Husvagn/släpvagn 0,024 6559,2 6,6 
Moped 0,023 6285,9 6,3 
Cykel 0,022 6012,6 6,0 
Bil 0,033 9018,9 9,0 
Drivmedel 0,322 88002,6 88,0 
    
Resor    
Flyg 0,077 21044,1 21,0 
Tåg 0,028 7652,4 7,7 
Buss 0,077 21044,1 21,0 
    
Genomsnittlig utgift hushåll 273300   
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