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Förord
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Sammanfattning
Trots att många känner oro för miljön är det svårt att få dem att utföra miljömässigt bättre
handlingar, som till exempel att minska bilåkande, köpa ekologiska produkter etc. När människor
tillfrågas om varför kan svaren vara att man inte har tid, möjlighet, ekonomi eller att man helt
enkelt inte tror att ens handlande spelar så stor roll. Inom miljöpsykologin studeras bland annat
hur människor förhåller sig till miljöfrågan och hur attityder och beteenden formas. Kognitiv
dissonans är ett psykologiskt fenomen som kan hjälpa oss att förstå varför miljöoro inte alltid
övergår i handling. Den uppstår när människor märker att deras handlande inte stämmer med
deras syn på sig själva. Då kan man reagera genom att ändra sitt beteende, eller genom att resonera
på ett sätt som ändå ursäktar sitt handlande. I litteraturen anges ofta upplevd kunskap och
skepticism som orsaker till att miljöoro inte övergår i handlande och som ett sätt att överbrygga
den kognitiva dissonansen. Upplever man dessutom att det finns en oenighet bland experter kan
det tas som ursäkt till passivitet. Exempel på sammanhang där oklarheter kan uppstå är när
produkter granskas ur ett livscykelperspektiv och man då kan finna dolda miljöproblem, eller när
betrodda forskare ger sin syn på en miljöfråga utifrån deras specialistperspektiv, men kanske
missar helhetsperspektivet. Det får ofta stor uppmärksamhet i medier, där ”konflikter” passar väl
in i mediedramaturgin och skapar intresse.
Frågan i min studie är hur motstridig information från forskarsamhället uppfattas och påverkar
inställning och köpintention till att handla mer miljöanpassat, i detta fall ekologisk mat. Jag gjorde
en enkätstudie, med experimentellt inslag. En grupp fick ta del av en kritisk debattartikel från
forskare och sedan välja mellan ekologiska eller traditionella matvaror, en kontrollgrupp fick göra
valet innan de läst artikeln. Jag ställde också frågor om deras inställning till miljö, ekologisk mat,
hur de reagerat på artikeln och om de nu är mindre eller mer benägna att handla ekologiskt.
Resultatet visade ingen signifikant påverkan på valen mellan grupperna, detta oavsett hur
personerna svarat på frågor kring miljöattityder etc. De som var mindre oroade för miljön valde
färre ekoprodukter än de som var mer oroade, oavsett om de läst artikeln eller inte. Däremot pekar
resultaten snarast på en motreaktion, då fler menade att de nu var mer benägna att handla
ekologiskt än mindre efter att ha läst forskarnas inlägg. En förklaring kan ges i den s.k.
reaktansteorin, som säger att om en person känner att någon vill beskära dess frihet att göra något
reagerar man genom att försöka återta den. I detta fall kan man tänka sig att personerna menar sig
ha funnit ett sätt att göra något aktivt av sin oro för miljön genom att handla ekologiskt, men att
författarna av debattartikeln nu vill påstå att denna möjlighet är meningslös. Reaktionen blir då att
artikelns innehåll avfärdas och i den mån de alls ändrar sitt köpbeteende blir de istället snarast mer
benägna att handla ekologiskt. En annan förklaring kan vara hur artikeln var skriven, den menade
bl. a. att ekologisk produktion resulterar i svält, eftersom avkastningen är lägre, men den gav inga
egentliga lösningar på hur matproduktion skulle bli långsiktigt hållbar. Det är känt att
skrämselbudskap kan leda till apati, snarare än handling.
Slutsatsen från min studie och från litteraturen är att det har stor betydelse hur miljöfrågor
kommuniceras och att den som gör det inte alltid kan styra hur reaktionerna hos läsarna blir. Bäst
effekt har kommunikationen om den också pekar mot vad människor faktiskt kan göra för miljön
och gärna i gemenskap med andra.

Summary
Could disagreement among experts be used as a reason not to take personal
environmental responsibility?
Although most people today feel concern for the environment it has been shown that it is not
straightforward that they will change their behavior to a more pro-environmental direction, such
as reducing car commuting or purchasing of ecological certified products. When asked about this
gap people mention aspects like time, availability, economy or that they simply do not believe that
their personal actions makes any real difference. Within the field of Environmental Psychology the
relationship between people’s attitude towards the environmental issues and their actual behavior
is one research topic. A psychological phenomenon that may be a part of the explanation is
cognitive dissonance. Cognitive dissonance appears when people become aware that their actual
behavior does not match their view of themselves. To solve the conflict people may change their
behavior to better match their self-image or they may start reasoning in a way that gives an
acceptable excuse for what they actual are doing. In the literature perceived knowledge and
skepticism are often mentioned as explanations to why concern for the environment may or may
not lead to pro-environmental behavior. If people also feel that there are disagreements between
experts within the field this may be used as excuse for inactivity. Examples of a situation when
such perceived disagreement may occur is when products are assessed form a life cycle perspective
and hidden environmental aspects are reviled. Another situation may be when trustworthy
scientists express their view on an environmental matter from their own field of expertise instead
of a holistic perspective. Such “conflicts” may often get high attention as they fit well into the
dramaturgy of common media and may create interest among readers.
My research question is how perceived contradicting information from the scientific community is
received and how it may influence people’s attitudes and intentions towards pro-environmental
purchase decisions. As an example of such pro-environmental purchase organic food was chosen.
The study is a quantitative inquiry in combination with an experimental design. Starting with
some general questions on their attitudes toward organic food production and environmental
concern, one group (the test group) was requested to read an article from scientists, where they
presented severe criticism towards organic food production. After reading they were asked to
choose between 6 different organic and traditional products, while a control group was asked to do
the choices before reading the article. This was followed by a number of questions about their
attitudes towards organic food and purchase intentions in the light of the criticism in the article.
The result did not show any statistically significant difference between the choices in the two
groups, regardless of their initial attitudes towards the topic. In general people with lower scores
on environmental concern selected fewer organic products, but no difference could be measured
related to reading the article. In contrast the results point towards a counter reaction, as more of the
respondents declare that they were rather more, than less interested in ecological purchase now
than before reading the article. A possible explanation for this may be found in the “reactance
theory”, that states that when a person feels that their freedom is reduced they tend to try to
reclaim this freedom by their behavior. In this case the respondent may feel that ecological
purchasing is a way to handle their concern for the environment in real action, but when the
authors claim this to be meaningless the reaction is to dismiss the arguments and, if they at all
change their behavior, it would rather be to increase their activities.
The way the article is written may also give an explanation. The authors claim that organic farming
is “a way towards starvation” as the productivity is lower. It is known from literature that fearful
messages seldom lead to action, but rather to apathy.

A conclusion from literature review as well as from this study is that it does make a difference in
how environmental messages are communicated and it is not always possible to control or foresee
how the response from the readers will fall out. The best results should be expected when the
communication point towards activities people actually can pursue for the environment and
especially what may be done together with others.

Inledning
För att nå visionen om det hållbara samhället krävs ett engagemang från såväl
beslutsfattare, som expertis och från enskilda individer. Detta är många väl medvetna om,
men trots 20 år av politikutveckling och debatter om hållbar konsumtion ökar fortfarande
resursanvändningen. De nordiska länderna ligger bland de högsta i ekologiskt fotavtryck,
skriver Mont, Heiskanen, Power och Kuusi (2013) i en rapport som behandlar
beslutsfattande och myter kring hållbar konsumtion för Tema Nord. För att vända
utvecklingen är det viktigt att arbeta med förändrade attityder hos medborgare, dels för att
uppmuntra dem till att göra miljömässigt fördelaktigare val och dels för att skapa en
acceptans och efterfrågan för politiska styrmedel och liknande åtgärder, som är nödvändiga
för att ge de tillräckligt stora effekterna. Att aktivt identifiera de hinder som människor
upplever blir särskilt viktigt, t.ex. attityder, normer och praktiska hinder. En nyckelfaktor i
det här sammanhanget är hur miljöbudskap kommuniceras och Mont et al. (2013)
konstaterar att:
”Det finns ett behov att hitta ett sätt att informera människor om miljöproblem så att
informationen stimulerar till handling snarare än avskräcker dem”. (Mont et al., 2013, s.
123)

Intresset för miljöfrågor och hållbar konsumtion bland allmänhet kan vara ganska
stort, men ändå visar flera studier att det finns ett stort gap mellan å ena sidan personers
attityder, intentioner och å andra sidan vad man faktiskt gör i vardagen (se t.ex. Bray,
Johns & Kilburn, 2011 eller Sapians, Beeton & Walker, 2015). Exempelvis angav 30 % av
tillfrågade europeiska konsumenter att de var positiva till att välja etiska produkter, men
bara 3% gjorde detta i praktiken (Cowe & Williams, 2000).
Flera studier har försökt kartlägga orsaker till detta fenomen och man har funnit
flera skäl; I en kvalitativ studie från USA om ”gröna” produktval av Gleim, Smith,
Andrews och Cronin Jr. (2013) identifierades och rangordnades de vanligaste faktorerna.
Störst utslag fick prisskillnader, följt av oro för kvalitet, kunskap om produkter, skepticism
och ifrågasättande av om de mer ”etiska” valen verkligen är bättre, tillgänglighet, apati i
förhållande till miljöfrågan och lojalitet mot andra varumärken. Upplevd okunskap och
osäkerhet nämns av flera författare som orsaker till gapet mellan attityder och handling.
Bray, Johns och Kilburn (2010) identifierade i stort samma faktorer som Gleim et al.
(2013) i sin studie från UK när det gällde etiska val, men noterade också att många föll in i
en cynism som gjorde att de ifrågasatte effekten av ett mer etiskt val.
Att just upplevd kunskap spelar så stor roll när det gäller att få människor och
framför allt de skeptiska att bete sig mer miljöanpassat gör att man bör fundera över
kommunikationsaspekter på miljöfrågor. Wibeck (2014) gjorde en genomgång av
litteraturen beträffande kommunikation om klimatfrågan från 2000 till 2011 och skriver att
det finns en skillnad i engagemang mellan USA, där en viss informationströtthet kan
märkas, och UK och EU, där oron för klimatförändringar är större. Hon konstaterar också
att det är svårt för lekmän att förstå komplexiteten och lätt att människor formulerar egna
förståelser. Skrämselbudskap fungerar dåligt; isbjörnar och smältande isar är för långt
borta för att fungera som referenser, utan det är viktigare att fokusera på budskap som ger
känsla av att man kan agera.
I den populärvetenskapliga skriften ”Tio skäl att strunta i miljön” av Per Gyberg
och Carl-Johan Rundgren (2013) beskrivs några slutsatser från ett antal intervjustudier om
hur personer resonerar kring gapet mellan attityd och handling. Som ett av skälen nämns
att ”forskarna är oeniga”. Detta en intressant iakttagelse med tanke på att den upplevda
kunskapen har stor betydelse för att överbrygga gapet. Exempel på sammanhang där

oklarheter ofta kan uppstå är när produkter granskas ur ett livscykelperspektiv och man då
kan finna dolda miljöproblem, eller när betrodda forskare ger sin syn på en miljöfråga
utifrån deras specialistperspektiv. Det får ofta stor uppmärksamhet i medier, där
”konflikter” passar väl in i mediedramaturgin och skapar intresse.
Det finns alltså en hel del skrivet om hur budskap ska utformas för att påverka
människor till positiva miljöhandlingar, men det finns mycket litet att finna i litteraturen
hur just motstridiga budskap påverkar och hur de direkt tas emot på ett individuellt plan
hos personer som skulle kunna göra miljömässigt fördelaktiga val. Kommer de motstridiga
budskapen att få en omedelbar effekt så att dessa personer återfaller i traditionellt
beteende? Skapar det apati eller kanske tvärt om en vilja att veta mer?
Denna studie belyser hur ett antal respondenter eventuellt påverkas av ett konkret
budskap i ett debattinlägg från representanter från forskarsamhället. Forskarna
argumenterade emot den förmodat vedertagna åsikten att ekologiska livsmedel skulle vara
ett bättre miljöval än traditionellt odlade livsmedel. Den övergripande frågeställningen är
därmed hur potentiellt motstridig information uppfattas och skulle kunna påverka
inställning och köpintention till ekologisk mat.

Teori
Just skepticism och upplevd okunskap är således faktorer som ofta sticker ut när
motstånd mot etiska eller miljömässiga val studeras. Berger, Rathchford och Haines Jr.
(1994) beskriver i en ofta citerad artikel att man kan skilja mellan attityders styrka och
riktning, dvs. om attityden går mot att handla hållbart och är stark kan man förvänta sig att
personer går från ord till handling, men hos konsumenter med svagare attityd kan
motståndet överbryggas med ökad kunskap. I en annan studie av Burke, Eckert och Davis
(2013) drogs slutsatsen att de faktorer som mest påverkar tveksamma konsumenter att göra
etiska val är förvirring (eng. confusion) och skepticism och de menar att detta skulle kunna
överbryggas med ökad kunskap. Flera författare resonerar kring liknande samband.
Pagiaslis och Krontalis (2014) presenterar en modell där stegen från att man bryr sig om
miljö (concern) till vad man tror (belief) och vidare till intention att handla - i deras fall att
använda biobränsle - kan överbryggas av just upplevd kunskap (Figur 1). Goh och Balaji,
(2016) skissar på en liknande modell efter att ha gjort en kvantitativ studie bland
konsumenter i Malaysia och relaterat skepticism för ”gröna produkter” till om man avser
att köpa dessa. I deras modell påverkar den upplevda kunskapen indirekt personers
miljöomsorg och dessa två faktorer påverkar tillsammans den skeptiska konsumenten till
att tänka sig att göra det ”gröna valet” (Figur 2). Hidalgo-Baz, Martos-Partal och
Gonzales-Benito (2017) drog samma slutsats efter att ha studerat spanska konsumenters
attityder och köpbeteende för ekologiska livsmedel, men de såg också en skillnad mellan
vilka drivkrafter personerna hade. De såg en korrelation med ökad kunskap hos de som
köpte ekologiska livsmedel av miljöskäl eller av ”hedonistiska” skäl (t.ex. bättre smak eller
utseende), men inte hos de som drevs av hälsoskäl. Möjligen berodde detta, enligt
författarna, på att den upplevda kunskapen i det senare fallet var att skillnaden i
hälsoaspekter mellan ekologiska livsmedel och traditionella inte var stor. Slutligen kan
man utifrån en experimentell del av studien från Gleim et al., (2012) också dra slutsatsen
att det kan vara avgörande hur kunskapsförmedlingen utformas, där mest effekt och
trovärdighet fås av en ganska detaljerad verbal information, snarare än av att visa
siffervärden som stöd för informationen.

Figur 1. Hur kunskap kan fungera som överbryggande faktor mellan miljöomsorg och
intention att använda biodrivmedel (Pagiaslis och Krontalis, 2014, sidan 336)

Figur 2. Modell från Goh och Balaji (2016, sidan 630) I vilken den upplevda kunskapen
indirekt påverkar personers miljöomsorg och dessa två faktorer påverkar tillsammans den
skeptiska konsumenten till att tänka sig att göra det ”gröna valet”.

Miljöpsykologi.
Inom disciplinen miljöpsykologi studeras bland annat just hur man kan uppmuntra
beteenden som gynnar miljön, vilka faktorer som påverkar människors beteende, hur de
kan påverkas och vilken effekt denna påverkan kan få. Steg & Vlek, (2009) föreslår en
generell modell i fyra steg: 1: identifiera det beteende som bör förändras, 2: utreda vilka
faktorer som ligger till grund för beteendet, 3: utforma och implementera lämpliga
interventioner, dvs. aktiviteter som kan ge en beteendeförändring som leder till minskad
miljöpåverkan, och slutligen 4: att dessa utvärderas.
Ett annat exempel på ett område att studera inom disciplinen är människors
attityder, intentioner och beteenden när det gäller ”hållbar konsumtion”. Miljöpsykologin
kan ge ett viktigt bidrag både till hur övergripande policyinstrument kan utformas för att få
acceptans och till hur människors enskilda beteenden kan förstås, uppmuntras och
förstärkas. I denna genomgång av tidigare litteratur inkluderas även studier avseende etisk
konsumtion, dvs. val som även kan påverka andra hållbarhetsaspekter, t.ex. sociala

förhållanden såsom arbetsförhållanden, rättvisa, djurrättsliga aspekter etc. Det är tydligt att
det finns stora likheter i konsumentbeteenden mellan ”etiska” val i stort och de som styrs
av miljöhänsyn. Dock kan man göra en skillnad mellan enskilda personers drivkrafter. De
Groot och Steg (2008) har t.ex. identifierat tre värdeorienteringar som kan vara styrande i
miljöpsykologiska sammanhang; egoistisk värdeorientering, altruistisk och biosfärisk.
Skillnad mellan de två senare är att altruistisk har fokus på människors välbefinnande,
medan den biosfäriska tar hänsyn till hela planeten, dvs. även ekologi i stort. Det finns ett
stort överlapp mellan dessa två, men det går att identifiera skillnader där de biosfäriskt
orienterade är mer angelägna om ekologisk nytta än människors välbefinnande om en
sådan konflikt skulle uppstå.

Theory of Planned Behaviour (TPB)
Miljöpsykologin är en tillämpning av socialpsykologin och använder sig således av
teoribildningar och modeller därifrån. Ajzen´s Theory of Planned Behavior (TPB) (Ajzen,
1991) är en teori, som är tillämpbar i detta sammanhang och ofta använd. Den är en
vidareutveckling av hans tidigare modell, Theory of Reasoned Action. Enligt TPB byggs
en intention att utföra ett visst beteende upp av faktorer som attityd mot beteendet,
subjektiva normer (dvs. att man upplever att beteendet har stöd av de normer som finns i
sin miljö) och av uppfattad kontroll av beteendet (Percieved Behavioural Control), dvs. att
man har praktiska möjligheter att utföra det. När denna intention skapats kan beteendet
också förverkligas. (se Figur 3). Skillnaden mot den tidigare teorin ligger i att man lagt till
faktorn ”uppfattad kontroll” (Madden, Ellen & Ajzen, 1992). Berger et al. (1994) refererar
till TPB när de beskriver attityder som att de har både valens och styrka.

Figur 3. Theory of planned behavior (Ajzen, 1991, sidan 182)

Kognitiv dissonans
Kognitiv dissonans är ett annat psykologiskt begrepp, som kan tjäna som
förklaringsmodell till att förstå gapet mellan attityd och handling. Med kognitiv dissonans
avses den situation som uppstår då en person upptäcker att sina handlingar inte stämmer
överens med sina värderingar, eller på annat sätt avviker från det hon anser att man borde
gjort. Konflikten kan då lösas genom att antingen ändra sitt beteende, eller att hitta
förklaringsmodeller som rättfärdigar det beteende man faktiskt uppvisar. Som exempel på
detta i samband med hållbar konsumtion såg Hidaglgo-Baz et al., (2017) att respondenter
anger att man tvivlar på effekten av ekologisk matproduktion och också tvivlar på att man
skulle göra någon faktisk skillnad om valde dessa produkter. Ett annat sätt att hantera sin

kognitiva dissonans kan vara att man påvisar att man faktiskt gör något annat istället:
exempelvis studerade Tobler, Visschers och Siegrist (2012) viljan att agera mot
klimatförändringar i Schweiz och skiljde mellan aktiviteter som har ”hög upplevd
kostnad”, eller ansträngning, t.ex. ställa bilen och sådana med lägre kostnad, t.ex.
avfallsåtervinning. De fann att respondenter har lättare att engagera sig i
lågkostnadsaktiviter och avfärdar högkostnadsaktiviterer som ineffektiva sätt att påverka
klimatet. Författarna drar slutsatsen att detta är ett sätt att hantera den kognitiva
dissonansen. En annan konsekvens, framhåller de, är att miljökommunikation som
appellerar till rädsla eller skuld förstärker denna effekt och blir kontraproduktiv och kan
snaras leda till apati, särskilt om inga goda alternativ erbjuds.
Sapiens et al. (2015) använder begreppet ”dissociative experience”, vilket är ganska
närliggande den kognitiva dissonansen. De menar att människor har en intellektuell
förståelse för miljöfrågans betydelse och vad de borde göra, men samtidigt en emotionell
komponent som kan yttra sig i en rädsla att förlora något viktig, som att kunna konsumera.
Då uppstår en psykologisk motsättning, som kan lösas på mer eller mindre effektiva sätt,
inte sällan med ineffektiva symbolhandlingar. Sådana symbolhandlingar kan i värsta fall
bli kontraproduktiva via ”rebound-effekter” (t.ex. om man gör en installation av solceller
tycker man att man kan öka sin energiförbrukning). Dessa slutsatser fick stöd i deras
kvalitativa undersökning från åtta fokusgrupper i Australien, som behandlade just gapet
mellan attityd och handling avseende flera miljöaspekter; avfall, energi, vatten,
konsumtion och transporter.

Spill-over-effekten:
En annan ofta diskuterad fråga är förekomst av ”spill over effects”, dvs. att när man
väl börjat med något miljöbeteende identifierar man sig som en person som tar
miljöhänsyn, genom att t.ex. handla ekologiska livsmedel och att detta beteende spiller
över på andra ekologiska val. Andelen av just ekologiska livsmedel ökar stadigt och det
finns tecken på den som börjar handla någon ekologisk produkt gärna fortsätter att köpa
andra ekologiska matvaror (Juhl, Fenger & Thörgersen, 2017). Däremot är det mer
tveksamt om dessa ”spill over-effekter” även gäller val inom andra områden, som att
fortsätta från att vara konsument av ekologisk mat till att också använda mindre
miljöbelastande transportsätt (Mont et al., 2013).

Kommunikation av miljöbudskap och upplevd oenighet
Många forskare poängterar alltså att upplevd kunskap spelar stor roll. Därför blir
kommunikationsaspekter på miljöfrågor viktiga. Wibecks (2014) genomgång av
litteraturen från 2000 till 2011 visade att bristande kunskaper är en barriär, men även
sociala normer, världsåskådning, ideologi och uppfattning om att man inte kan agera (lack
of agency). Zia & Todd (2010) studerade hur människor i olika politiska läger resonerar
kring klimat och hur attityder till klimatfrågan skiljer sig mellan politiska ideologier i
USA. De använder ett perspektiv de kallar ”butter – gun” – perspektivet, där liberaler
oftare prioriterar ”butter”, dvs. mjukare värden, medan konservativa prioriterar de hårdare
”gun”. De testade även betydelsen av utbildningsnivå. De visade att konservativa var mer
skeptiska och mindre intresserade av klimatfrågan (jämfört med t.ex terrorism eller
ekonomiska frågor, som är mer av ”gun”). Utbildningsnivå ökade inte intresset för
klimatfrågan, snarare tvärt om. En faktor som stack ut var ”science unclear” och
korrelerade med konservativa värderingar, politiskt och religiöst. Slutsatsen är att
utbildning i sig inte hjälper om den inte adresserar olika gruppers värden. Exempelvis kan
man betona moraliska värden när man riktar sig till en religiös målgrupp; att inte skada
Guds skapelse eller andra människor, medan man kan betona påverkan på risk för säkerhet
eller ekonomisk stabilitet när man riktar sig mot politiskt konservativa.

Moser och Dilling (2004) påpekar att språk och metaforer, som används av
forskarvärlden, lätt kan missförstås av lekmän. I enlighet med forskningens metodik
betonar forskare ofta komplexiteten och pekar på saker som bör studeras vidare, medan
lekmän uppfattas detta som en osäkerhet och gör istället upp sina egna mentala modeller,
modeller som kanske inte håller fullt ut. Även medias tendens att sätta lika tid för ”båda
sidor” ger en skev bild av kunskapsläget och en illusion av osäkerhet. Detta kan utnyttjas
av politiska intressen för att polarisera debatten, vilket lätt får till följd att allmänheten
faller in i apati och ”stänger av”. I likhet med andra betonar författarna att det sällan är en
framkomlig väg att appellera till skräck eller skuld, då det snarast triggar förnekelse eller
förträngning av problemet. I stället förordas positiva budskap, som pekar på fördelar med
klimatvänliga handlingar, en känsla av att det är möjligt att förändra och på att skapa en
gemenskap i att vi tillsammans kan lösa problemet.
Just missförstånd mellan forskarvärldens språkbruk och allmänhetens efterfrågan av
tydliga budskap fick en tydlig illustration i den s.k. ”climategate”. Strax innan det viktiga
klimatmötet COOP 2009 hackades över 1000 e-mail från East Anglia University och
publicerades på internet. Dessa mail var avsedda för intern korrespondens mellan forskare,
men när de kom ut i offentligheten uppstod missförstånd mellan forskarvärldens jargong
och språkbruket hos allmänhet och i media. Detta passade politiska krafter och eftersom
forskarna dessutom var sena att kommentera och förklara började delar av den läckta
korrespondensen leva sitt eget liv och blev till en konspirationsteori, som levde länge även
efter att fakta klargjorts. Bland annat missförstods processen av ”peer review”, som istället
gavs tolkningen att forskare ville censurera artiklar som visade på resultat som gick emot
de rådande paradigmen. Bricker (2013) har beskrivit historien om ”climategate” och han
formulerar en slutsats:
”Preparation is the key; rethorically trained scientists will be essential in
combating future potentially lethal conspiracy theories.” (Bricke (2013) s. 235.

Därför kan det vara viktigt att forskare vet att kommunicera sina resultat så att det
inte skapar apati hos människor eller att de ger dem en möjlighet att överbrygga sin
kognitiva dissonans genom att kunna betrakta vetenskapliga rön som osäkra, och därmed
inte agera på ett sätt som bidrar till miljöförbättringar. Som exempel kan en livscykelanalys
göras på flera sätt och ibland skapa icke-intuitiva resultat, beroende på vilket perspektiv
analysen gjorts ifrån. Ekvall, Tillman och Melander (2005) ger exempel på hur en LCA
kan göras retrospektivt, dvs. en analys av miljöpåverkan av en viss produkt, som det ser ut
idag, eller prospektivt, dvs. där man också analyserar konsekvensen av en förändring i flera
steg. De olika sätten att göra analysen kan ge helt skilda resultat. Att föra denna typ av
resonemang utanför LCA-expertisen kan leda till flera missförstånd. Det tycks inte finnas
särskilt mycket litteratur inom LCA-forskning där man diskuterat de psykologiska
aspekterna på hur resultat ska kommuniceras. Däremot har TPB använts av Mashhad och
Behdad (2017) som ett sätt att bättre förutsäga hur användningen av en produkt (i deras fall
stand-by-funktion vid datoranvändning) förändras för att därigenom göra en bättre
förutsägelse om miljöbelastningen i ett LCA-perspektiv.

Denna studie och forskningsfråga:
Denna studie belyser hur människor påverkas av just den typ av information som
ger uppfattningen att det finns en stor oenighet inom forskningen när de står inför att välja
ett, som det anses, miljömässigt bättre alternativ än en mer traditionell produkt, i detta fall
ekologisk mat. Den övergripande forskningsfrågan är:
Kan upplevd oenighet bland experter påverka konsumenters inställning och
köpintention gällande ekologisk mat?

Oenigheten illustreras här av att deltagare får läsa en argumentation i form av en
debattartikel från experter, som starkt kritiserar konceptet ekologisk mat och därefter
ombeds de att välja mellan ekologiska och traditionella alternativ av vanliga matvaror.
Hypoteserna är då att:
H1: Högre upplevd oenighet leder till att färre ekoprodukter väljs och
H2: Deltagare som tagit del av experters motargument väljer färre ekoprodukter,
jämfört med deltagare som inte tagit del av motargumenten.
I de modeller som skissats upp av t.ex. Pagiaslis et al. (2014) eller Goh et al. (2016)
utgår man från ett samband mellan personers allmänna oro för miljön till hur kunskap
upplevs och leder till handling. Skepsisism är också en faktor som personer som inte vill
handla tar till som ursäkt. Det är därför intressant att studera om budskapet slår olika för
personer med större eller mindre oro för miljöfrågan, vilket formuleras i de följande två
hypoteserna:
H3: Negativ attityd från början till miljöfrågan gör att motargumenten har större
negativ effekt på valet av ekologiska produkter och
H4: Positiv attityd från början till miljöfrågan gör att motargumenten har mindre
negativ effekt på valet av ekologiska produkter.

Metod
Studien utfördes som en enkätstudie med ett experimentellt inslag av en
mellangruppsdesign. Syftet var att se om deltagarnas attityd och köpbeteende av
en ”miljövänligare” produkt påverkades av motstridiga besked från forskning.
Som exempel på ”miljöprodukt” användes ekologisk mat och som motinformation
en debattartikel från 2014, där fyra forskare, Kirchman, Bergström, Kätterer och
Andersson, (2014), med anknytning till Statens Lantbruksuniversitet (SLU),
kritiserar ekologisk matproduktion, främst utifrån att den ger en lägre avkastning.
Artikelns rubrik är ”Ekologisk odling – vägen till svält”. Artikeln presenterades
för deltagarna i en något kortare version, för att tydliggöra budskapet och för att
underlätta genomläsningen, men utan att författarnas huvudbudskap förändrats.

Design
Deltagarna ombads välja mellan ekologiska eller traditionella alternativ på
sex olika matvaror. Antalet ekologiska val utgjorde den ena beroende variabel.
Den andra beroende variabeln var frågan om de upplever en oenighet bland
expertis. Dessa jämförs med deras svar på frågor kring miljöattityd, attityd till
ekologisk mat och reaktioner på artikeln. Hälften av respondenterna utgjorde en
försöksgrupp, som fick läsa artikeln med argumentationen innan de gjorde sina
val och andra hälften var kontrollgrupp, som gjorde valen utan att ha tagit del av
motargumenten. Dock fick även deltagarna i kontrollgruppen läsa artikeln senare
och svara på hur de upplevt den, samt hur den kan ha påverkat deras intresse för
att köpa ekologiska produkter i fortsättningen. I detta skede har alltså alla samma
information och alla svar kan jämföras med varandra. Designen av studien
framgår av Figur 4 nedan.

Figur 4. Upplägget av enkäten. Alla svarar på frågor relaterade till attityd till miljöoro resp.
ekologiska livsmedel. Därefter presenterades experimentgruppen för artikeln innan de valde
ekoprodukter och tillfrågades om upplevd oenighet, medan kontrollgruppen,, fick välja produkter
och svara på frågan om oenighet innan de läst artikeln. Slutligen tillfrågades alla om reaktioner på
artikeln och om de är mer eller mindre benägna att handla ekologiskt efter att ha tagit del av
kritiken

Deltagare
Deltagare till huvudstudien bestod av studenter i en läsesal på institutionen
för socialt arbete på Göteborgs universitet den 15 februari 2018 (27 personer), och
tågpassagerare på väg mellan Göteborg och Karlstad (33 personer) den 17,
respektive 18 februari. Totalt deltog 60 personer, men två enkäter uteslöts, då de
var ofullständigt ifyllda. Av alla tillfrågade avböjde endast ett fåtal av studenter
medverkan (ca 10 %), medan fler tågresenärerna avböjde (ca hälften). Då
enkäterna av experimentversion respektive kontrollversion fördelades
slumpmässigt till deltagarna vid båda tillfällena blev de demografiska
förhållandena mellan experimentgrupp och kontrollgrupp ganska lika, vilket
framgår av Tabell 1. Dock förekom det att vissa deltagare inte uppgav sina
demografiska data.

Instrument
I enkäten fick deltagarna svara på påståenden med svarsalternativ i en 7stegs ratingskala från ”instämmer inte alls” (1) till ”instämmer helt” (7).
Påståendena gällde först deras inställning till miljöfrågor (”Jag känner oro för
utvecklingen när det gäller miljön” och ”jag brukar tänka på miljön när jag gör

inköp”) och därefter specifikt miljöfrågor som relaterar till livsmedelsproduktion
(biologisk mångfald, bekämpningsmedel och konstgödsel). Efter att ha testat
samstämmighet och korrelationen (Cronbachs alfa och Pearsonkorrelation) mellan
frågorna angående miljöengagemang konstruerades ett index på samlat mått på
miljöengagemang, baserat på medelvärdet av dessa frågor (i fortsättningen
benämnd ”miljöattityd”).
Tabell 1. Sammanställning av deltagarnas demografiska data i experiment- respektive
kontrollgrupp.
Försöksgrupp (n=29)
Kontrollgrupp
(n=29)
Ålder
<25
9
8
25-45
11
13
45-65
5
4
>65
1
0
Män
14
9
Kvinnor
12
15
Utbildning:
Gymnasium
6
4
Högskola
22
23
Sysselsättning
Heltidsarbete
11
9
Deltid
1
1
Student
10
9
Deltid/student
4
6
Pensionär
1
0
Arbetssökande
0
2
Sedan följde 5 påståenden om ekologisk mat; ”jag känner till fördelarna
med ekologisk mat”, ”jag är insatt i vad ekologiskt producerad mat innebär”,
”ekologisk matproduktion är inte långsiktigt hållbar” (reverserad skala) och ”jag
brukar välja ekologisk mat” samt om de skulle välja ekologisk mat om
prisskillnaden inte är för hög. De fick också göra en skattning av hur mycket en
liter ekologisk mjölk maximalt får kosta för att de skulle välja den, från ett pris
under ordinarie pris för ordinär mjölk (9 kr i december 2017) upp till 17 kr. De
tillfrågades också om skälen till att de väljer ekologisk; miljö, hälsa respektive
smak/utseende. Frågornas utformning gjordes efter ett mönster på det
frågeformulär som Pagiaslis & Krontalis (2014) använt då de analyserade attityder
och beteende relaterat till biobränslen. Här användes något färre frågor och de var
också något omformulerade för att bättre reflektera miljöaspekter man förknippar
med ekologiska matprodukter.
Efter att ha svarat på de inledande frågorna får hälften av deltagarna läsa
referatet av SLU-forskarnas debattartikel och därefter följer i enkäten två sidor där

det visas ett antal ekologiska produkter (mjölk, apelsiner, buljongtärningar, kaffe,
purjolök och krossade tomater) tillsammans med deras traditionella alternativ och
med prisinformation. Produkterna presenterades som foton tagna i en ICA-Maxibutik i Göteborg i december 2017 (se enkätens utformning i bilaga 1). Deltagarna
uppmanades att markera vilka alternativ de skulle välja. Detta blir den ena
beroende variabeln. De tillfrågas också om de upplever att det finns en oenighet
bland experter och svaren på denna fråga utgör den andra beroende variabeln.
Prisskillnaderna varierade från några ören till långt över dubbla priset (största
skillnaden var purjolöken från 19,90 till 49 kr).
En kontrollgrupp gjorde samma produktval och bedömning om oenighet
bland experter, men utan att ha läst artikeln. De fick istället läsa den efter att de
markerat sina val. Därefter ställdes ett antal frågor om artikeln; om deras syn på
artikeln; om de kände till den tidigare, om de höll med och om de trodde de
påverkats av den, samt om fördelar med ekologisk mat. Också här användes en 7stegs ratingskala. Slutligen fick samtliga svara på frågor om dem själva; kön, ålder,
utbildning etc. (dock utelämnades uppgifter om inkomst). Enkäten avslutades
med ett tack för medverkan, men också med en kommentar om att artikeln inte
stått oemotsagd, bl. a. med argument från andra SLU-forskare (Wivstad och
Salomon, SLU-nyhet 3 maj 2017). Detta utgjorde ett slags ”debriefing”.

Tillvägagångssätt
Inför utformningen av enkäten testades bilderna på ekologiska produkterna
och debattartikeln på ett antal kollegor på IVL Svenska Miljöinstitutet. En
pilotstudie föregick huvudstudien. I pilotstudien deltog 6 personer (varav tre
utgjorde kontrollgrupp). Det var personer som deltog i en kör-vecka i internat på
en kursgård i Dalarna över nyårshelgen. Syftet med pilotstudien var att utvärdera
frågorna och den allmänna designen. Ingen särskild databehandling gjordes i
pilotstudien, annat än att samla grunddata och en mycket översiktlig analys av
resultaten.
Deltagarna tillfrågades om de ville delta i en studie om ekologisk mat
genom att fylla i enkäten, vilket antogs ta ca 10 minuter. Varannan person
tilldelades enkäten där artikeln presenterades först (experimentgrupp) och
varannan fick kontrollgrupps-versionen. Efter ca 10 minuter samlades enkäterna
in igen. Av enkäten framgick att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när
som helst och i övrigt följdes samtliga krav och rekommendationer från
Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2002).

Databearbetning
väljs.

Hypoteserna H1: Högre upplevd oenighet leder till att färre ekoprodukter

och H2: Personer som tagit del av experters motargument väljer färre
ekoprodukter testades genom oberoende t-test av responsen på antal valda
ekoprodukter från respektive grupp, samt de två gruppernas skattning på frågan
om man upplever oenighet.
Experiment- och kontrollgrupperna delades sedan in i den halva, som
visat starkast miljöattityd och en som visat svagast miljöattityd i respektive grupp,
varefter samma analys utfördes. På så vis testades hypoteserna H3: Negativ
attityd från början till miljöfrågan gör att motargumenten har större effekt,
respektive H4: Positiv attityd - mindre effekt. med två-vägs oberoende ANOVA:
2(miljöattityd: hög, låg) X 2(Manipulation: experimentgrupp, kontrollgrupp).
Analysen av samstämmighet mellan de inledande frågorna om miljöattityd
och attityd till ekologiska livsmedel finns beskrivna i Tabell 2. Frågorna kring
miljöattityd visar en god samstämmighet (Cronbach alfa 0,86) och det går därför
att använda ett index baserat på medelvärden av fråga 1.1 till 1.4 från varje
deltagare. Medianvärdet på miljöattityd, som också användes som gräns mellan
hög och låg grupp var 5,5. Korrelationen (Pearson r) var också positiv och god;
mellan 0,57 och 0,70.
Samvariationen mellan frågorna om ekologisk mat är lägre och särskilt mot
fråga 2.3 (om ekologisk matproduktion är långsiktigt hållbar) och fråga 2.5 (om
man skulle välja ekologisk mat om prisskillnaden inte vore ”för hög”). Det senare
var, något som de flesta i studien angav att de skulle göra. Dessa visade heller
ingen korrelation. Däremot fanns en positiv korrelation mellan 2.1 ”Jag känner till
fördelarna med ekologisk mat” och 2.2 ”Jag är insatt i vad ekologiskt producerad
mat innebär” (r=0,63) och mellan 2.1 och 2.4 ”jag brukar välja ekologisk mat”
(r=0,57). Korrelationen mellan 2.2 och 2.4 var något svagare (r=0,34).
Även korrelationen mellan miljöattityd, upplevd kunskap och reaktioner på
artikeln analyserades, men då över hela materialet, eftersom alla hade tagit del av
artikeln när dessa frågor besvarades. En jämförelse (parvis t-test) gjordes slutligen
mellan utfallen på frågan om man nu var mer eller mindre eller mer benägen att
handla ekologiskt, efter att tagit del av kritiken.
Medelvärdet på acceptabel prisskillnad för den ekologiska mjölken var ca
3,5 kr (dvs. 39 % högre pris). 44 personer (76 %) angav miljöskäl som argument för
att köpa ekologiska produkter, 31 (53 %) angav hälsoskäl (6 av dessa angav
hälsoskäl som enda anledning), 13 (22 %) smakskäl medan endast 2 personer
aldrig valde de ekologiska alternativen. Av de testade produkterna valdes
ekologisk mjölk av 71 % av de respondenterna, buljong av 68 %, krossad tomat av
65 %, apelsin av 59 %, kaffe av 47 % och purjolök av 26 %.
Det var ingen signifikant skillnad i miljöattityd mellan deltagare från
läsesalen och tågpassagerarna. Kvinnor skattade miljöattityd högre (M=5,8, s=1,1)
än män (M=5,0, s=1,3) t(50)= -2,44, p=0,018 på den 7-gradiga skalan.

Tabell 2. Sammanställning av medelvärden, standardavvikelser och Cronbachs alfa (α) på
frågor om miljöattityd ekologisk mat och acceptabelt pris på ekologisk mjölk
α
M
s
Miljöattityd
5,4
1,3
0,86
1
1.1 Jag känner oro för miljön
5,6
1,4
0,71
1.2 Jag brukar tänka på miljön när jag gör inköp
5,0
1,6
0,67
1.3 Jag känner oro för hur den biologiska mångfalden 5,3
1,4
0,77
minskar
1.4 Jag är orolig för hur bekämpningsmedel eller 5,4
1,7
0,69
konstgödsel påverkar miljön
Ekologisk mat
0,54
2
2.1 Jag känner till fördelarna med ekologisk mat
5,9
1,2
0,52
2.2 Jag är insatt i vad ekologiskt producerad mat 5,3
1,2
0.37
innebär
2.3 Ekologisk matproduktion är inte långsiktigt 4,9
1,8
0,02
hållbar (reverserad)
2.4 Jag brukar välja ekologisk mat
4,6
1,5
0.36
2.5 Jag brukar välja ekologisk mat om prisskillnaden 5,8
1,73
0,08
inte är för hög
3
Om en liter mjölk kostar 9 kr, hur mycket skulle 12,5 2,2
den ekologiska max få kosta för att du skulle
välja den?

Resultat
Betydelsen av upplevd oenighet

Hypoteserna H1 (Högre upplevd Oenighet leder till att färre ekoprodukter
väljs) och H2 (Personer som tagit del av experters motargument väljer färre
ekoprodukter) testades med oberoende t-test mellan experimentgruppen, som läst
artikeln och kontrollgruppen, som inte läst den (medelvärden och
standardavvikelser framgår av Tabell 3). Det var ingen signifikant skillnad i
upplevd oenighet mellan experimentgruppen (M=4,4, s=1,5) och kontrollgruppen
(M=4,4, s=1,5), t (56)= 0,086, p= 0,923. Det var heller ingen signifikant skillnad i
antal valda produkter mellan experimentgruppen (M=3,0, s=1,8) och
kontrollgruppen (M=3.6, s=1,5), t(56)= -0,20, p= 0.33, men en viss övervikt mot att
experimentgruppen valde något färre produkter än kontrollgruppen. Medelvärdet
på miljöattityd i kontrollgruppen var dessutom också något (men inte signifikant)
högre (M=5,5, s=1,23) än experimentgruppen (M=5,2, s=1,35).
För att testa hypoteserna H3 (Negativ attityd från början till miljöfrågan gör
att motargumenten har större negativ effekt på valet av ekologiska produkter) och
H4 (Positiv attityd från början till miljöfrågan gör att motargumenten har mindre
negativ effekt på valet av ekologiska produkter) gjordes en median split med

avseende på parametern miljöattityd. Det innebar att materialet delades mellan de
som angivit över respektive under 5,5 i miljöattityd. Sedan jämfördes de i
experimentgruppen respektive kontrollgruppen i två-vägs oberoende ANOVA
2(Miljöattityd: låg vs hög) x 2(manipulation: experimentgrupp vs kontrollgrupp).
Tabell 3. Medelvärde och standardavvikelser för de beroende variablerna ”antal valda
produkter” och ”upplevd oenighet bland experter”.
M
s
Antal valda produkter alla
3,3
1,7
4
4.1
Antal valda produkter experimentgruppen
3,0
1,8
4.2
Antal valda produkter kontrollgruppen
3,6
1,5
5
Jag upplever att det finns oenighet bland 4,4
1,5
forskare och experter...alla
5.1
Experimentgrupp: Upplever att det finns 4,4
1,5
oenighet
5.2
Kontrollgrupp: Upplever att det finns 4,4
1,5
oenighet
Resultaten i två-vägs ANOVA (se Figur 5) visade en signifikant skillnad i
huvudeffekt mellan hög (M=3,9) och låg grupp (M=2,8), F(1,54)=6,0, p=0,018, en
icke signifikant skillnad mellan experimentgruppen (M=3,0) och kontrollgruppen
(M=3,6), F(1,54)= 0,57, p=0,452 och en viss, men inte signifikant, interaktionseffekt
F(1,54)=1,03, p=0,314, vilket skulle kunna antyda att de som låg högt i miljöomsorg
påverkades något mer i negativ riktning än de som låg lågt, där skillnaden var
obefintlig.
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Antal valda produkter

5
4
Hög miljöattityd
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Låg miljöattityd
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1
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Figur 5. Resultat av två-vägs ANOVA. Medelvärden på antal valda produkter. Blå
linje markerar respondenter med hög (>5,5) nivå på parametern ”miljöattityd”,
och röd låg (<5,5).

Det fanns en signifikant skillnad i vad de båda grupperna angav att de var
beredda att betala extra för ett paket mjölk (ordinarie pris 9 kr), där de med hög
miljöattityd var beredd att betala väsentligt mer (M=13,5, s=2,3) än de med låg
attityd (M=11,7, s=1,9) t(55)=3.36, p=0,001). Priset i exemplet från enkäten var 11,7
kr, alltså lägre än vad de flesta var beredda att betala.

Reaktioner på artikeln

Efter att alla läst artikeln besvarades frågor om hur respondenterna upplevt
kritiken. Medelvärde och standardavvikelse framgår av Tabell 4. Av responsen
framgick att vissa var bekanta med kritiken - artikeln var från 2014 och gav
upphov till en del debatt när den kom. Dock verkar författarna fått ganska lågt
medhåll av respondenterna (3,3 på den 7-gradiga skalan för fråga 6.2 – om man
håller med - och 3,1 på fråga 6.3 – om man fått anledning att tänka om), men
många skulle vilja vara mer insatt i ämnet. Det var dock en signifikant skillnad i
medhåll mellan de som ligger lågt respektive högt i miljöattityd, där de låga var
mer benägna att hålla med artikelförfattarna.
Tabell 4. Reaktioner på artikeln från samtliga deltagare, och uppdelat på deltagare som
angivit höga respektive låga värden på miljöattityd
Reaktioner på artikeln
6
M/s
t
df p
3,8/2,2
6.1 Kände till kritiken - alla
Hög miljöattityd
4,1/2,3 0,789 55 0,434
Låg miljöattityd
3,6/2,9
6.2 Håller med artikelförfattarna -alla
3,3/1,5
Hög miljöattityd
2,8/1,4 -2,88 54 0,006
Låg miljöattityd
3,8/1,3
6.3 Artikeln fick mig att tänka om- alla
3,1/1,7
Hög miljöattityd
2,8/1,7 -1,20 55 0,235
Låg miljöattityd
3,4/1,6
6.4 Jag behöver sätta mig in i ämnet mer - 5,3/1,8
alla
Hög miljöattityd
5,3/1,8 -0,20 54 0,842
Låg miljöattityd
5,4/1,7
6.2 Jag är nu mindre benägen att handla 2,4/1,5
ekomat än innan jag läst artikeln - alla
Hög miljöattityd
2,1/1,6 -1,32 54 0,193
Låg miljöattityd
2,7/1,4
6.3 Jag är istället mer benägen att handla 3,3/1,7
ekomat - alla
Hög miljöattityd
3,3/2,0 0,035 54 0,972
Låg miljöattityd
3,3/1,4
Färre uppger att de nu är mindre benägna att handla ekologiska produkter
efter att de tagit del av artikeln än de som menar att de snarare är mer benägna att

handla mer ekologisk mat, vilket gör att frågan kan ställas om artikeln snarast kan
ha haft en motsatt effekt. För att testa signifikans i denna skillnad gjordes parvis ttest mellan dessa två frågor. Utfallet blev t(56)= -3,35, p<0,01, dvs. en signifikant
skillnad i respons. En jämförelse mellan hur de två frågorna besvaras av personer
med hög respektive låg miljöattityd (se Tabell 4) visar inga skillnader som lever
upp till signifikanskriteriet. I övrigt var skillnaderna mellan gruppen med hög
respektive låg miljöattityd inte signifikanta.

Diskussion
Syftet med studien var att undersöka hur människor påverkas av
information som ger en uppfattning av att det finns en oenighet bland forskare
och experter vad gäller vad som är ett fördelaktigt miljöval, i detta fall användes
ekologiska livsmedel som exempel. Den här studiens hypoteser bekräftades
endast till viss del. Testet av hypotes H1; ”Högre upplevd oenighet leder till att
färre ekoprodukter väljs” och H2; ”Personer som tagit del av experters
motargument väljer färre ekoprodukter, jämfört med deltagare som inte tagit del
av motargumenten”, gav inga tydliga indikationer på att färre ekoprodukter
valdes. Trots genomläsning av den kritiska artikeln upplevde få att oenigheten
bland forskare var stor, men spridningen i svaren på den frågan var också mycket
stor. En viss, icke signifikant, tendens fanns att de som läst artikeln valde något
färre ekologiska produkter, men det resultatet påverkades sannolikt också av att
det fanns en viss obalans i miljöomsorg mellan de två grupperna.
Studien gav inget stöd för hypoteserna H3; ”Negativ attityd från början till
miljöfrågan gör att motargumenten har större negativ effekt på valet av ekologiska
produkter” eller H4; ”Positiv attityd från början till miljöfrågan gör att
motargumenten har mindre negativ effekt på valet av ekologiska produkter” så
som de formulerats. Den visade visserligen att den låga gruppen i signifikant
högre utsträckning höll med artikelförfattarna och de valde också signifikant färre
ekoprodukter överlag, men skillnaden mellan de i den lägre halvan, som varit i
experimentgruppen respektive kontrollgruppen var i princip obefintlig. Dessutom
var det få, även bland dessa, som helt avstod från de ekologiska alternativen. Det
var främst bland personer med hög miljöomsorg, som resultaten möjligen kan
sägas peka mot en viss påverkan av artikeln. Det är också intressant att notera den
signifikanta skillnaden mellan att man menar sig nu snarare vara mer benägen att
handla ekologiskt än mindre. Det gällde både personer med hög och låg
miljöattityd. Slutsatsen är att artikeln inte tycks haft den effekt som författarna
avsett, dvs. att motverka trenden mot mer ekologisk mat, utan den kan till och
med haft en motsatt effekt.
I likhet med tidigare forskning, t.ex. Gleim et al. (2013) och Bray et al. (2010),
visade resultaten i denna studie att skepticism mot de ekologiska alternativen (i
detta fall mätt som i vad mån man höll med artikelförfattarna) korrelerade med att
färre ekoprodukter valdes och att hög miljöattityd och upplevd kunskap om

ekologiska produkter korrelerade med att fler produkter valdes. Att priset hade
betydelse kan ses som en orsak till att mycket få valde den produkt med störst
prisskillnad, purjolöken, men det fanns också en viss betalningsvilja för ekologisk
mjölk, dock med en signifikant skillnad mellan gruppen med hög, respektive låg
miljöomsorg.
Det går inte att utläsa ur detta material om det är så som t.ex. Hildago-Baz
et al. (2017) resonerar, att det är kognitiv dissonans som förklarar resultaten, men
det är heller inte otänkbart. Trots att de med låg miljöattityd kan anse sig ha stöd i
artikeln för att inte välja ekologiskt, är det ändå bara tre personer i hela underlaget
som helt avstått och som inte heller kunde tänka sig att betala mer för ekologisk
mjölk. Men det är också så att respondenterna överlag angav ganska höga värden
på miljöattityd, endast 9 personer låg under 4 på den 7-gradiga skalan.
Tidigare forskning om hur miljöbudskap kan kommuniceras för att ge
effekt har visat att skrämselbudskap och budskap som inte ger uppslag till
konstruktiva handlingar är ganska ineffektiva för att förändra attityder (se t.ex.
Vibeck, 2014). I detta fall kan man säga att författarna till debattartikeln har använt
skrämselbudskap i och med att man hotat med svält. De ger heller inte särskilt
mycket förslag till alternativ, annat än att mer forskning på traditionell odling
behövs. Budskapets utformning skulle alltså kunna förklara den låga effekt av
artikeln, som denna studie visat.
Något större genomslag på marknaden tycks heller inte debattinlägget ha
fått. Då artikeln publicerades 2014 gav den visserligen upphov till en hel del
diskussioner i media, men ser man till hur försäljningen av ekologiska livsmedel i
Sverige utvecklades under den närmaste tiden efteråt visar statistik att
försäljningen fortsatte att öka kraftigt (Ryegård & Ryegård, 2017).
Förutom att studiens hypoteser inte fick förväntat stöd, var ett lite oväntat
resultat att viljan att handla ekologiskt snarare hade ökat, än minskat, efter
genomläsning av artikeln. Många kan ha känt sig provocerade av artikelns
innehåll, vilket också ett antal av respondenterna gav utryck för då de lämnat
tillbaka den ifyllda enkäten. En alternativ förklaring till att artikeln tycks ha fått en
motsatt effekt hos respondenterna kan sökas i att den snarast framkallat en
motreaktion. Detta skulle i så fall kunna ligga i linje med den s.k. reaktansteorin
(Reactance theory). Denna teori utformades av J. W. Brehm 1966 och går i korthet ut
på att om en person upplever att man utsätts för något som begränsar dess frihet,
är en vanlig reaktion att försöka återta den upplevda förlusten. Detta sker genom
att handla emot det som begränsar friheten. Exempelvis kan ett alltför
påträngande reklambudskap, såsom ”köp nu!” få motsatt effekt i och med att
personen känner sig trängd i sin handlingsfrihet (Zemack-Rugar, Moore &
Fitzsimons, 2017). Rosenberg och Siegel (2017) har i en artikel beskrivit teorin, de
senaste 50 årens utveckling av den och dess implikationer på att kommunicera
budskap. De har givit sin artikel titeln ”A 50-year Review of Psychological Reactance
Theory” med den belysande och fyndiga underrubriken ”Do Not Read This Article”,
en uppmaning som, enligt teorin, alltså skulle provocera fram en genomläsning.
Applicerat på denna studie skulle tolkningen vara att respondenterna menar sig
ha funnit ett sätt att göra något aktivt av sin oro för miljön genom att handla

ekologiskt, men att författarna av debattartikeln nu vill påstå att denna möjlighet
är meningslös. Reaktionen blir då att artikelns innehåll avfärdas och i den mån
respondenterna alls ändrar sitt köpbeteende blir de istället snarast mer benägna
att handla ekologiskt.
Ett exempel där reaktansteori använts för att komplettera TPB finns i en
studie av Liang, Kee och Henderson (2018), som testat hur personer kan fås att
spara vatten i Kalifornien genom att utforma budskap på olika sätt (strategisk
miljökommunikation). En variant var att ge fakta om vattenbrist (evidence of
drought, ED), en annan inducerade en förlustaversion (Loss aversion, LA – ”Say
goodbye to clean and safe water soon.”) och ett tredje budskap gav i stället tips på
besparing (Conservation Tips - CT). De fann att LA gav en rekyleffekt, något
dämpad av om ED kommunicerades samtidigt, medan CT minskade motståndet.
De presenterade också en modell som var en modifierad TPB, där attityden
påverkades av hotet mot friheten, enligt reaktansteorin, som också korrelerade
med norm och upplevd kontroll. Hotet inducerade främst ilska och negativ
kognition hos respondenterna.
Brister i föreliggande studie består först och främst i att underlaget borde
vara större för att säkrare kunna generalisera resultaten. Särskilt skulle ett större
underlag vara nödvändigt för att kunna utläsa fler detaljer ur data. Man skulle
t.ex. kunna se tydligare hur miljöattitydsaspekten påverkar valen, om man kunde
dela upp materialet i tre delar med en låg, en mellan och en hög grupp. Att
respondenter valts från två olika miljöer och ändå visat relativ samstämmighet är
positivt, men genomgående finns en överrepresentation av personer med hög
utbildning och bosatta i större stad.
En felkälla finns i att ett antal respondenter inte valde vissa produkter alls,
t.ex. fanns det några i studien, som inte drack mjölk eller använde köttbuljong,
vilket bör ha givits en viss underrepresentation av antal valda produkter. Det kan
särskilt gälla personer, som man kan anta hade valt fler ekologiska produkter
annars. Att en stor grupp var studenter, som ofta har en ansträngd ekonomi, kan
också ha bidragit till att färre ekologiska produkter valts. En enkät uteslöts helt ur
studien, då respondenten svarat att hon ville handla ekologiskt, men att
studentekonomin inte tillät det, detta oavsett vad det står i debattartiklar.
Presentationen av de olika produkterna i enkäten kan antas ha god
ekologisk validitet i och med att den består av bilder tagna från en befintlig
matvaruaffär, men att sitta i en helt annan miljö och välja från en enkät är
fortfarande en onaturlig situation. Högre validitet hade uppnåtts om man kunnat
jämföra med vad de faktiskt skulle valt i en reell situation. Att enkäten väckt
frågor om miljöoro etc. kan också ha gjort respondenterna socialt påverkades att
välja ekologiskt i större grad. Utformningen av enkäten gjordes så att
respondenterna inte skulle komma i kontakt med artikeln förrän vid rätt tillfälle,
ändå noterades att några respondenter bläddrade ”i förväg”, vilket gjorde att
påverkan från artikeln kan ha kommit vid fel tillfälle. Ett alternativ hade varit att
utforma en web-baserad enkät, där det inte vore möjligt att komma vidare innan
frågor besvarats i rätt ordning. Den valda artikeln hade nu också några år på
nacken, vilket kan ha gjort att många redan reflekterat över dess innehåll, eller

upplevt den som inaktuell. Debattartikelns effektivitet som manipulation testades
inte fullt ut. Den ingick som ett av flera alternativ, som diskuterades mellan
kollegor på IVL Svenska Miljöinstitutet inför studien och bedömdes då som det
mest effektiva alternativet.
För att underlätta insamling begränsades antalet frågor i enkäten, vilket
gjorde att vissa slutsatser är svåra att dra (t.ex. om kognitiv dissonans föreligger).
Studien skulle därför med fördel kunna kompletteras med en kvalitativ studie, där
respondenter kan få tillfälle att utveckla sina tankar.
Framtida studier bör därför fokusera på att försöka klarlägga de ganska
komplexa samband som tycks råda mellan attityder till miljö, upplevd kunskap,
kommunikationsstrategier och hur påverkan fungerar på individnivå. Som
komplement kan en kvalitativ studie ge fler uppslag till strategiska frågor att
använda i en påföljande större kvantitativ studie.
Det skulle också vara möjligt att förstärka manipulationen i likhet med en
studie av Govind, Singg, Garg, och D´Silva. (2017), där de på liknande sätt som i
denna studie försökte påverka personers val av en känd produkt (i deras fall Coca
Cola). En grupp fick läsa en text som beskrev en händelse där företaget handlat
oetiskt och en annan grupp fick en text som beskrev ett etiskt positivt initiativ. I
sin studie testade de dessutom både personernas explicita attityder, med frågor
liknande de i denna studie, och deras implicita attityder och kom till slutsatsen att
de explicita attityderna påverkades initialt, men däremot inte de implicita och att
det var framför allt de implicita attityderna som styrde vad personerna faktiskt
gjorde i det längre perspektivet. Denna aspekt skulle också kunna beaktas i
framtida forskning.
Det skulle också vara intressant att försöka finna ett upplägg som mer
relaterar till reaktansteorin. Framtida studier kan också välja att utgå från andra
exempel på miljöåtgärder som är omdiskuterade, t.ex. inom transport – och
fordons-området, förnyelsebar energi eller lämpliga och olämpliga material och
om möjligt anknyta till någon mer aktuell debatt. Att försöka fånga konsumenter i
den faktiska köpsituationen skulle stärka validiteten i en framtida studie.
Slutsatser från, såväl denna studie, som från litteraturen är att sättet
budskapen kommuniceras kan vara avgörande för hur påverkan sker. Det gäller
såväl positiva som negativa budskap. Det finns ett stort intresse för utföra aktiva
miljöåtgärder hos människor, och ju mer man upplever sig kunna om effekterna
desto större är chansen att intentionerna också blir verklighet. Samtidigt tar den
som kommunicerar ”motbudskap” på sej ett ansvar. En sådan situation kan
uppstå i samband med att resultaten från en livscykelanalys presenteras. Det finns
en risk att den förändring man vill peka på istället uppfattas annorlunda än vad
man tänkt sig. Exempelvis kan man tänka sig att en viss miljöprodukts fördel
motverkas av om den produceras med elektricitet framställd från fossila bränslen.
Då är det viktigt att kommunicera att det är främst elproduktionen som bör
förändras, men att produktens egna miljöfördelar kvarstår.
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Bilaga

Enkät om ekologisk mat

Miljö och biologisk mångfald:
1. Jag känner oro för utvecklingen när det gäller miljön
Instämmer inte alls

1

2

3

4

5

6

7 Instämmer helt

5

6

7 Instämmer helt

2. Jag brukar tänka på miljön när jag gör inköp
Instämmer inte alls

1

2

3

4

3. Jag känner oro för hur den biologiska mångfalden minskar
Instämmer inte alls

1

2

3

4

5

6

7 Instämmer helt

4. Jag är orolig för hur bekämpningsmedel eller konstgödsel påverkar miljön
Instämmer inte alls

1

2

3

4

5

6

7 Instämmer helt

Om Ekologisk mat:
5. Jag känner till fördelar med ekologiskt producerad mat
Instämmer inte alls

1

2

3

4

5

6

7 Instämmer helt

6. Jag är insatt i vad ekologiskt producerad mat innebär
Instämmer inte alls

1

2

3

4

5

6

7 Instämmer helt

7. Ekologisk matproduktion är inte långsiktigt hållbar
Instämmer inte alls

1

2

3

4

5

6

7 Instämmer helt

2

3

4

5

6

7 Instämmer helt

8. Jag brukar välja ekologisk mat
Instämmer inte alls

1

9. Jag brukar välja ekologisk mat om prisskillnaden inte är för hög
Instämmer inte alls

1

2

3

4

5

6

7 Instämmer helt

10. Om en liter vanlig mjölk kostar 9 kr, hur mycket skulle ekologiska mjölken max få kosta för att
du skulle välja den?
<9kr

9kr

10kr

11kr

13kr

15kr

17kr

11. När jag väljer ekologisk mat gör jag det av:
O Miljöskäl

O Hälsoskäl

O Smak/utseende

O jag väljer inte ekologisk mat

(Anm. för kontrollgruppen kom denna sida efter följande sidor med valen av livsmedel)
Läs igenom följande artikel:

Ekologisk odling – vägen till svält
(ur SvD Brännpunkt 2014)

Föreställningar om att ekologisk odling är klimatsmart och ger bättre livsmedel är felaktiga.
Hundra procent ekologisk odling skulle vara en katastrof för framtida livsmedelsförsörjning och
innebär större belastning på miljön till en hög kostnad, skriver fyra forskare med anknytning till
SLU.
Många tror i dag att ekologisk odling är bra för miljön och att det också ger säkra och nyttiga
livsmedel. Men praktiskt taget alla populära föreställningar om ekologisk odling är felaktiga.
”Våra– baserade på seriös forskning, egen och andras – är entydiga”:
•

Konsumenterna får varken bättre livsmedel eller en bättre miljö om de köper ekologiskt
odlad mat.

•

De omfattande stöden för ekologisk odling – cirka 500 miljoner per år – skulle göra större
samhällsnytta om de användes i det vanliga jordbrukets fortsatta miljöanpassning. Ett
systematiskt miljöarbete under flera decennier inom det svenska lantbruket har gett oss ett
avsevärt mer resurshushållande och miljövänligt jordbruk och detta samtidigt som
skördarna ökat

•

Ekologiska livsmedel är inte giftfria. Ekomaten är inte heller nyttigare än konventionellt
odlad mat.

•

Ökad ekologisk odling försämrar allvarligt livsmedelsförsörjningen, både i Sverige och
globalt. Eftersom avkastningen är lägre kommer skördarna att minska med 30-60%, då
skulle odlingsarealen i Sverige behöva ökas från 1,7 miljoner hektar till 2,6 miljoner. Så
mycket åkermark har aldrig funnits i Sverige!

•

Ekoodling ger inte ett lägre utsläpp av näringsämnen till yt- och grundvatten.

•

Forskningen har visat att utlakningsförlusterna från samma yta vid ekologisk odling är
minst lika stora som från konventionellt jordbruk. Skulle samma mängd mat produceras
ekologiskt skulle utlakningen istället öka markant
Ekoodling är inte klimatsmart. Konventionell odling binder mer koldioxid som mull i
marken än ekologisk. Skulle samma mängd mat produceras ekologiskt skulle
koldioxidutsläppen tvärt om öka markant. Handelsgödsel kan mycket väl framställas med
bioenergi, vilket gör att den får väsentligt mindre påverkan på klimatet.

”Hundra procent ekologisk odling skulle vara en katastrof för framtida livsmedelsförsörjning och
innebär större belastning på miljön till en hög kostnad. Svenskt jordbruk och miljö behöver stöd för
riktade och effektiva miljöåtgärder och fortsatt kunskapsuppbyggande. Det kommer att bli
omöjligt att nå Sveriges miljömål genom ekologisk odling. Ett vetenskapsbaserat jordbruk utan
ideologiska förtecken är vägen framåt”, konstaterar avslutningsvis de fyra forskarna: HOLGER
KIRCHMANN - professor i växtnäringslära och markvård vid Sveriges Lantbruksuniversitetet
(SLU), LARS BERGSTRÖM - professor i vattenvårdslära vid SLU, THOMAS KÄTTERER professor i systemekologi vid SLU och RUNE ANDERSSON - före detta programchef vid SLU.

Här kommer några exempel på ekologiska och ”vanliga” matvaror. Välj vilket
alternativ du skulle kunna tänka dig att köpa (förutsatt att du alls skulle köpa just
dessa varor). Markera i ringen vilken skulle du köpa!

KAFFE

O

O

PURJOLÖK

O

O

KROSSADE TOMATER

O eko

O ej eko

(Anm. I referensgruppsversionen av enkäten ställs denna fråga före valen av produkter och artikeln )
Jag upplever att det finns en oenighet bland forskare och experter om fördelar med ekologisk mat
Instämmer inte alls

1

2

3

4

5

6

7 Instämmer helt

2

3

4

5

6

7 Instämmer helt

2

3

4

5

6

7 Instämmer helt

2

3

4

5

6

7 Instämmer helt

Frågor om artikeln:
1. Jag kände till kritiken tidigare
Instämmer inte alls

1

2. Jag håller med artikelförfattarna
Instämmer inte alls

1

3. Artikeln fick mej att tänka om
Instämmer inte alls

1

4. Jag tror artikeln ger en alltför ensidig bild av fördelar och nackdelar av ekologisk matproduktion
Instämmer inte alls

1

2

3

4

5

6

7 Instämmer helt

5. Jag känner att jag behöver sätta mej in i ämnet mer
Instämmer inte alls

1

2

3

4

5

6

7 Instämmer helt

6. Jag är nu mindre benägen att handla ekologiskt än innan jag läste artikeln
Instämmer inte alls

1

2

3

4

5

6

7 Instämmer helt

7. Jag är istället mer benägen att handla ekologiskt än innan jag läste artikeln
Instämmer inte alls

1

2

3

4

5

6

7 Instämmer helt

Till sist lite allmänna frågor om dig och ditt hushåll:
1. Man

Kvinna

2. Ålder:
<25

26-35

36-45

singel

annat

46-55

56-65

>4

>65

3. Familj
gift/sambo

4. Hur många är ni i hushållet?
1

2

3

4

gymnasium

högskola

forskarutbildning

deltid

studera

pensionär

arbetssökande

5. Utbildning
grundskola
6. Arbete
Heltid
6. Bostadsort
Större stad

mellanstor stad

mindre stad

mindre ort

(>100.000)

(100.000-25.000)

(<25.000)

(<1000)

landsbygd
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