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Sammanfattning 
 

Sedan mitten av 1900-talet har jordbruket genomgått stora förändringar. Det har lett till att 

mycket av den mat som produceras idag inte är hållbar att konsumera. Oljepalmen är en gröda 

vars produktion ökat avsevärt de senaste åren och som har stor negativ påverkan på 

ekosystemen. Dess låga pris och många användningsområden har gjort den populär. För att odla 

oljepalmer avverkas enorma ytor regnskogar, vilket påverkar klimatet och den biologiska 

mångfalden negativt. Konsumentens roll är avgörande för produktionen och konsumtionen av 

palmolja, därför är det viktigt att veta vilka faktorer som påverkar konsumtionen och vilken 

kunskap konsumenter har. En kvantitativ enkätundersökning har genomförts med syftet att 

undersöka vilken kunskap konsumenter har om palmolja i livsmedel. Undersökningen visar hur 

miljömedvetna de är, om de agerar utifrån sin kunskap och om det skiljer sig beroende på kön 

och ålder. Resultatet visade att konsumenter har en grundläggande kunskap om palmolja i 

livsmedel och ser sig själva som relativt miljömedvetna. Resultatet visade också att det fanns 

skillnader i svaren mellan kön och ålder. Kvinnor och gruppen över 31 år i undersökningen 

hade högre kunskap och var mer miljömedvetna. Slutsatsen är dock att kunskapen om palmolja 

i livsmedel är för låg, det avgörande vid konsumtion blir därför andra faktorer. 
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Abstract 

 

Since the mid-1900s, agriculture has gone through a major change. As a result, much of the 

food that is produced today is not sustainable to consume. The oil palm is a crop whose 

production has increased significantly in recent years and which has a major negative impact 

on ecosystems. It’s low price and many uses have made it popular. In order to grow oil palm 

trees, huge areas of rainforests are cut down, which affects the climate and biodiversity 

negative. The role of the consumer is crucial for the production and consumption of palm oil, 

therefore it is important to know which factors that affects consumption and what knowledge 

consumers have. A quantitative questionnaire survey has been conducted whit the purpose to 

investigate what knowledge consumers have about palm oil in food. The survey will show how 

environmentally conscious they are, whether they act on the basis of their knowledge and 

whether it differs depending on gender and age. The result showed that consumers have a basic 

knowledge of palm oil in food and see themselves as relative environmentally conscious. The 

results also showed that there were differences in the responses between sex and age. Women 

and the group over 31 in the survey had higher knowledge and were more environmentally 

aware. The conclusion is that the knowledge of palm oil in groceries is too low, so the decisive 

factor in consumption is other factors. 

 

 

Keywords: Consumption, knowledge, environmental awareness, palm oil, food, sustainability  

 

 

 

 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning ................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund........................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte och frågeställning .................................................................................................... 3 

1.3 Uppsatsens struktur ........................................................................................................... 3 

2. Tidigare forskning och teoretiskt ramverk ............................................................................. 4 

2.1 Tidigare forskning ............................................................................................................ 4 

2.1.1 Palmoljans miljöpåverkan ......................................................................................... 4 

2.1.2 Certifierad palmolja ................................................................................................... 5 

2.1.3 Konsumenters kunskap och medvetenhet ................................................................. 6 

2.2 Teoretiskt ramverk ............................................................................................................ 7 

2.2.1 Modell om miljömedvetet beteende .......................................................................... 7 

2.2.2 Value-action gap........................................................................................................ 9 

3. Metod och material ............................................................................................................... 11 

3.1 Datainsamling ................................................................................................................. 11 

3.1.1 Empiri ...................................................................................................................... 12 

3.1.2 Urval och avgränsning............................................................................................. 12 

3.1.3 Reliabilitet, validitet och etiska aspekter ................................................................. 13 

3.2 Analys ............................................................................................................................. 14 

4. Resultat ................................................................................................................................. 15 

4.1 Miljömedvetenhet ........................................................................................................... 15 

4.2 Kunskap om palmolja i livsmedel .................................................................................. 17 

4.3 Köns- och åldersskillnader ............................................................................................. 20 

5. Diskussion ............................................................................................................................ 24 

5.1 Metoddiskussion ............................................................................................................. 24 

5.2 Miljömedvetenhet, kunskap och value-action gap ......................................................... 24 

5.3 Köns- och åldersskillnader ............................................................................................. 27 

6. Slutsats.................................................................................................................................. 29 

Referenser ................................................................................................................................. 30 

Bilaga 1: Enkät ......................................................................................................................... 33 



 

 1 

1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
 

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens ledare Agenda 2030, ”Transforming 

our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”. Agendan innehåller 17 globala mål 

för en hållbar utveckling. Överenskommelsen skapades för att tillsammans möta de utmaningar 

som världen står inför. Syftet är att stärka de svaga och utsatta samt att arbeta för en hållbar 

värld fram till 2030. För att skapa en hållbar värld krävs det att vi skyddar planeten från 

förstörelse, genom att skapa en hållbar produktion och konsumtion där naturresurser hanteras 

på ett hållbart sätt (Regeringskansliet 2015, ss. 2–4). 

 

För att uppnå en hållbar utveckling krävs det att vi bland annat skapar en hållbar konsumtion 

och produktion av mat. Mål 2 i Agenda 2030 handlar om att avskaffa hunger, skapa en trygg 

livsmedelsförsörjning, förbättra nutritionen och främja ett hållbart jordbruk. Delmål 2.4 säger 

att ett hållbart jordbruk ska uppnås senast 2030. Jordbruken ska enligt målet bidra till att 

upprätthålla ekosystemen, vara anpassade till klimatförändringar och klara av extremväder 

(Regeringskansliet 2015, s.14). Mål 12 i Agenda 2030 handlar om att skapa en hållbar 

konsumtion och produktion. Delmål 12.8 säger att alla människor senast 2030 ska ha den 

medvetenhet och information som behövs för att kunna fatta beslut kring sin livsstil. Detta för 

att främja en hållbar utveckling och leva i harmoni med naturen (Regeringskansliet 2015, s. 

24). Mål 15 i Agenda 2030 handlar om att främja, skydda och återställa ekosystem, hejda 

markförstöring och förhindra förlust av biologisk mångfald. Delmål 15.2 säger att fram till 2020 

ska brukandet av skog främjas, avskogning ska förhindras och förstörda skogar ska återställas 

(Regeringskansliet 2015, s. 27).  

 

Hållbar utveckling handlar om att skapa en utveckling som tillgodoser de behov människor har 

idag, utan att äventyra framtida generationers behov. En av de största utmaningarna anses vara 

att producera mat så att den räcker till den växande befolkningen och som inte bidrar med 

negativ miljöpåverkan (Jordbruksverket 2018a, ss. 11–12). Ekosystem ger oss de resurser vi 

behöver för att överleva, vilket också gör oss beroende av dem. När världens befolkning stiger, 

ökar också mänskliga aktiviteter, vilket utsätter ekosystemen för ett högt tryck 

(Världsnaturfonden 2018a, s. 6).  

 

Oljepalmen är en gröda vars produktion har stor negativ påverkan på ekosystem. Ur oljepalmen 

utvinns palmolja som sedan används i bl.a. margarin, kakor, choklad, smink och tvål. Varje år 

produceras nästan 70 miljoner ton palmolja och den mängden förväntas fördubblas under de 

kommande 10 åren. För att kunna odla palmen huggs enorma ytor med regnskog ner. Det 

påverkar ekosystemen negativt och bidrar till förlust av biologisk mångfald och förstörda 

livsmiljöer för både djur och människor (Världsnaturfonden 2018b). En drivande kraft för 

avskogningen är att många länder av ekonomiska skäl vill producera varor innehållande 

palmolja. Produkterna exporteras sedan världen över och ger länderna en ekonomisk tillväxt, 

välfärd och minskad fattigdom. En växande handel har lett till ökad miljöpåverkan. Det är både 

produktionen av varorna och exporten världen över som bidrar med en negativ miljöpåverkan 

(Jafari et al. 2017, ss. 1–2). 

 

På grund av den ökade världshandeln importeras mycket av den mat vi äter från andra länder. 

Matproduktionen har negativa effekter på miljön och bidrar med utsläpp av växthusgaser. De 
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utsläppen som sker i andra länder har en global påverkan, därför är det viktigt att försöka minska 

den svenska matkonsumtionens miljöpåverkan (Naturvårdsverket 2015, s. 24). Att den globala 

handeln har ökat, har gjort att vi i Sverige fått tillgång till både nya och flera varor. Det har gett 

oss ett större utbud av olika sorter, märken och tillgång till varor som odlats i andra länder. 

Samtidigt som världshandeln ökat har de svenska matpriserna blivit lägre och de svenska 

lönerna ökat. Det har bidragit till att matkonsumtionen ökat och våra matvanor förändrats. 

Konsumtionen av mat skiljer sig åt beroende på boendeplats, inkomst, ålder, kön, bakgrund och 

utbildningsnivå. Anledningar till att svensk matkonsumtionen förändrats är det globaliseringen, 

urbaniseringen och teknikutvecklingen. Alla tre är bidragande faktorer till en ökad världshandel 

och att priset på matvaror blivit lägre (Jordbruksverket 2015, ss. 15–26).  

 

Genom en ökad världshandel kan konsumenter på en plats i världen påverka andra delar av 

världen genom att konsumera vissa varor. Världshandeln har bidragit till att svenska 

konsumenters koldioxidutsläpp ökat (Naturvårdsverket 2015, s. 17). Importen av oljor och fett 

till Sverige har ökat kraftigt och det har skett en förändring av vilka som används. 

Konsumtionen av smör och margarin har minskat och har istället ersatts med vegetabiliska oljor 

(Jordbruksverket 2015, ss. 42–43). Men det är inte bara i Sverige konsumtionen av olja och fett 

ökar. Varje år produceras och konsumeras 117 miljoner ton fett och olja världen över. Dessutom 

sker en ökning på ungefär 2–6 miljoner ton varje år. Anledningen till att konsumtionen fortsätter 

att stiga är att befolkningen växer och inkomsterna i många utvecklingsländer ökar. Oljan som 

produceras används i livsmedel, i oleokemiska industrier och i djurfoder (Gunstone 2011, ss. 

3–8). Palmoljan är en av de vegetabiliska oljor vars import till Sverige ökat. Anledning till dess 

popularitet är det låga priset och att den är fri från transfetter. I och med att världshandeln ökat 

har också handeln med palmolja ökat (Jafari et al. 2017, 22. 1–16). I Jordbruksverkets (2018b, 

ss. 120–121) senaste rapport om utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel, framgår det 

att 2015 importerade Sverige 155 694 ton palmolja, vilken är den hittills högsta siffran. I den 

tidigaste rapporten om utrikeshandel från Jordbruksverket (2006, s. 104), framgår det att 

Sverige 2002 importerade 22 672 ton palmolja. Detta visar att Sveriges import av palmolja ökat 

kraftigt under de senaste 13 åren. 

 

Idag står en svensk konsument för cirka 10 ton koldioxidutsläpp per år. Om en hållbar nivå av 

koldioxidutsläpp skulle fördelas lika på jordens 9,7 miljarder människor skulle det innebära att 

alla hade 2 ton per år att förbruka. Detta innebär att svenska konsumenter skulle behöva sänka 

sina utsläpp med över 80 %. För att kunna förändra våra konsumtionsmönster behöver 

konsumenten veta vad det är som formar dem. Det finns flera faktorer som påverkar en 

konsuments konsumtionsmönster. Individen själv står för kunskap, attityd och normer medans 

marknaden står för utbud och pris. Det kan bli svårt att lösa klimat- och matfrågan med tekniska 

lösningar, istället måste det ske konsumtionsförändringar bland konsumenter. För att få till en 

förändring krävs det att vi har en förståelse för konsumenters kunskap och hur det påverkar våra 

val vid konsumtion (Naturvårdsverket 2015, ss. 8–33).  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken kunskap konsumenter har om palmolja i 

livsmedelsprodukter. Undersökningen kommer att visa hur miljömedvetna konsumenterna är 

när de handlar livsmedelsprodukter, om de agerar utifrån den kunskap de har och om kunskap 

och miljömedvetenhet skiljer sig beroende på kön och ålder. Hypotesen är att konsumenter har 

en viss kunskap om palmolja i livsmedel men att de inte agerar utifrån den.  

 Frågeställningarna är följande: 

• Vilken kunskap har konsumenter om palmolja i livsmedelsprodukter och hur 

miljömedvetna är de vid livsmedelskonsumtion? 

• Hur påverkar kunskapen och medvetenheten konsumentens konsumtion av palmolja i 

livsmedel? 

• Hur skiljer sig kunskapen och medvetenheten beroende på kön och ålder?  

 

1.3 Uppsatsens struktur  

 

Efter bakgrund, syfte och frågeställningarna kommer kapitalet som innehåller det teoretiska 

ramverket och tidigare forskning. I kapitlet redovisas de teorier som kommer användas för att 

analysera undersökningens resultat och den tidigare forskningen som är relevant för ämnet 

presenteras. Under rubriken metod och material beskrivs den metod som använts för 

datainsamling och analysmetod. Kapitlet innehåller en beskrivning av den valda empirin, urval, 

avgränsning, reliabilitet och validitet samt etiska aspekter. Efter detta presenteras det resultat 

som undersökningen fått fram, för att sedan diskuteras under rubriken efteråt. Sedan återstår 

slutsatsen, den innehåller en summering av slutsatser som kan dras av det diskuterade 

materialet.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 1. förklaring av uppsatsens struktur (skapad av Rosén Sjökvist)  
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2. Tidigare forskning och teoretiskt ramverk  
 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning och det teoretiska ramverket. De kommer senare 

knytas an och diskuteras mot resultatet i diskussionskapitlet. Det kommer ge perspektiv och 

synvinklar som gör att resultatet går att tolka och förstå.  

 

2.1 Tidigare forskning 
 

Det finns mycket olika och intressant forskning kring palmolja. Uppsatsen fokuserar på tidigare 

forskning som hjälper till att förklara det valda ämnet. Därför tas inte forskning om t.ex. 

palmoljans hälsoeffekter upp. I detta avsnitt kommer tidigare forskning om palmoljan 

presenteras i tre delar: palmoljans miljöpåverkan, certifierad palmoljan med både för- och 

nackdelar och betydelsen av konsumenters kunskap och medvetenhet om palmolja och 

miljömärkningar.  

 

2.1.1 Palmoljans miljöpåverkan   

 

Mycket av forskning kring palmolja fokuserar på palmoljans miljöpåverkan. Till stor del av den 

tar upp skövlingen av regnskogar och hur det påverkar ekosystemen negativt. Kartläggning av 

jordbruk har visat hur det expanderat. På grund av det har stora delar av de tropiska 

regnskogarna försvunnit (Turner et al. 2011, ss. 19–22). En ökning och expandering av jordbruk 

anses vara den största anledningen till förlust av biologisk mångfald och bidragande orsak till 

avskogning (Laurance 1999, ss. 110–112; Turner et al. 2011, ss. 23–27).  

 

De tropiska regnskogarna har stor betydelse för människans överlevnad. De ger oss inte bara 

ekosystemtjänster som vatten och mat utan fångar också upp stora mängder koldioxid, 

stabiliserar jorden och vattendrag samt förhindrar erosion (Laurance 1999, ss. 109–111). När 

regnskogarna avverkas och oljepalmsodlingar skapas, förändras de naturliga livsmiljöerna och 

det leder till att vissa arter inte längre kan leva där (Turner et al. 2011, s. 26). Koh et al. (2009, 

s. 432) diskuterar regnskogarnas betydelse för den biologiska mångfalden. Genom att avverka 

skogen skapas en onaturlig kant till den icke avverkade skogen. Ett av problemen med detta är 

att när skogen avverkas sjunker dess takhöjd, vilket gör att det naturliga temperaturskydd som 

tidigare funnits försvinner. Det ger en högre temperatur och luftfuktighet än tidigare. Många 

arter klarar därför inte av att leva i dessa områden (Koh et al. 2009, s. 432).  

 

Laurances (2007) studie visar hur Asiens tropiska regnskogar håller på att försvinna. De 

bakomliggande anledningarna som diskuteras är expandering av industrier, befolkningsökning 

och globalisering. Regnskogarna innehåller världens högsta nivåer av biologisk mångfald, ändå 

är dessa områden de mest hotade. Om skogen fortsätter avverkas kommer den biologiska 

mångfalden påverkas mycket negativt. Palmoljeproduktionen är en del av de växande 

industrierna och som bidrar till avskogning (Laurance 2007). I en studie genomförd av Nicholas 

et al. (2018) konstaterar samma resultat. Om trenden fortsätter mot en ökad produktion av 

palmolja konstaterar även denna studien att det kommer få konsekvenser för den biologisk 

mångfalden.  

 

I en studie av Fitzherbert et al. (2008 ss. 538–545) undersöktes och jämfördes skillnaderna 

mellan plantager med oljepalmen och andra markanvändningar. Det visade sig att oljepalmen 

stöttar färre skogsarter än många andra jordbruksalternativ. Resultatet visade att det är den 

första processen av omvandlingen från skog till plantage som ger de största konsekvenserna. I 
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somliga fall används brand som medel för att ta bort skogen, vilket tar död på stillasittande arter 

och frön. Andra negativa konsekvenser som framkom var erosion och utsläpp av växthusgaser. 

Studien visade även att när plantagen väl är anlagda kommer den största miljöpåverkan från 

föroreningar. Det är främst vattenföroreningar som kommer ut i naturen genom 

växtskyddsmedel. I studien diskuterar också palmoljans produktionsökning och tänkbara 

framtidsscenarion. I den redogörs statistik som visar att produktionen av palmolja ökar med 9 

% varje år, till största del på grund utav en ökad efterfrågan av livsmedel och biobränsle. 

Ungefär 80 % av all palmolja som produceras odlas i Indonesien och Malaysia. Mellan 1990 

och 2005 ökade odlingarna från 1,8 miljoner hektar mark till 4,2 hektar. Under denna period 

höggs 1,1 miljoner hektar skog ner, var på ungefär 1 miljon hektar av skogen ersattes av 

oljepalmen. Mellan 1990 och 2005 ökade odlingarna från 4,4 miljoner hektar till 6,1 miljoner, 

vilket gav en ungefärlig förlust på 1,7–3,0 miljoner hektar skog (Fitzherbert et al. 2008, ss. 538–

545).  

 

2.1.2 Certifierad palmolja  

 

Forskning kring för- och nackdelar av palmoljeproduktionen och dess hållbarhet fokusar mest 

till certifieringen Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Det är en organisation som 

certifierar palmolja utifrån miljömässiga- och sociala kriterier. Enligt RSPO är ett av de 

viktigaste kriterierna att ingen avskogning ska ske i områden som innehåller hotade arter, 

känsliga ekosystem och områden med höga bevaringsvärden. RSPO samarbetar med 

producenter, multinationella företag, icke-statliga organisationer och andra involverade 

intressenter. Att vara medlem i RSPO innebär att företaget arbetar med frågor gällande 

palmolja. Anledningen till varför företag väljer att bli medlemmar i RSPO är för att de vill ta 

ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar. RSPO anses ha en betydelsefull roll för hållbar 

producerad palmolja (RSPO u.å.). 

 

En studie av Lindahl och Widén (2015) undersöktes företagens roll i produktionen av certifierad 

palmolja. För att skapa en marknad av certifierad olja krävs det att företag går samman och 

kräver certifierad palmolja. På så sätt skulle den svenska marknaden kunna driva den globala 

marknaden i rätt riktigt. Det har hänt tidigare att företag gått ihop och samarbetat när de ansett 

att den svenska livsmedelsindustrin har stor påverkan på människor. Utmaningen är att svenska 

företag är små på den globala marknaden, därför är det extra viktigt att involvera intressenter 

(Lindahl & Widén 2015).  

 

Samarbete mellan företag ses som en slags självreglering. Det inträffar ofta där statlig styrning 

har lägre krav än företagen har. Självregleringen innebär att företagen driver förändring och 

utveckling på egen hand. Inom produktionen av palmolja finns en konflikt mellan värde och 

intresse, där oljans låga pris gör den attraktiv samtidigt som den bidrar med sociala konflikter 

och har en negativ påverkan på miljön. Enligt Lindahl och Widén (2015) är kärnan i problemet 

att livsmedelproduktionen har en lucka i styrningen av etiska inköp. Därför har vissa företag 

tagit en självreglerande roll i arbetet med certifierad palmolja. Att samarbeta mellan företag är 

viktiga för att förändra marknaden, men det avgörande är att samarbeta med andra aktörer 

utanför livsmedelsbranschen, främst med ideella eller icke vinstdrivande organisationer 

(Lindahl & Widén 2015, ss. 37–50). 

 

Det finns studier som tar upp problematiken med RSPO (t.ex. Morgans et al. 2018; Ruysschaert 

& Salles 2014). RSPO har fått kritik för att inte främja en hållbar utveckling. Deras primära 

mål är att ”främja en hållbar utveckling”, men det har visat sig finnas svårigheter med hur målet 

ska tolka. Det gör att de olika intressenter prioriterar olika. I en studie genomförd av Morgon 
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et al (2018, ss. 1–7) visar det sig att RSPO inte uppfyller de kriterier och principer som 

eftersträvas, speciellt när det kommer till miljömässig- och social hållbarhet. Studien visar 

också att i många fall syns ingen skillnader mellan plantage som odlar certifierad palmolja och 

de som odlar icke-certifierad. (Morgans et al. 2018, ss. 1–7). Ruysschaert och Salles (2014) 

påpekar brister med RSPO. En av bristerna är att väldigt få odlare har råd att bli medlemmar. 

Ett annat problem är att RSPO har sänkt sina krav för kemikalieanvändning för att kunna 

inkludera flera. Här uppstår det en konflikt mellan att inkludera aktörer och ha höga krav som 

för att nå uppsatta mål (Ruysschaert & Salles 2014, ss. 438–446).   

 

2.1.3 Konsumenters kunskap och medvetenhet  

 

Forskning om kunskap och dess betydelse för att konsumera hållbart har visat att det finns två 

sorters kunskap. Subjektiv kunskap är kunskap som en person själv anser att hon eller han har. 

Objektiv kunskap är den kunskap en person verkligen har. Det har visat sig att de har olika 

betydelser för ett beteende. Det går att anse sig ha den rätta kunskapen men ändå inte agera 

miljövänligt då personen inte upplever sig ha tillgång till rätt information. Då kan personen 

ifråga låta bli att utföra det miljövänliga beteendet och överlåta det till andra, som den anser 

kan mer. Samtidigt kan en person som har lite objektiv kunskap se sig själva som 

miljömedveten och därför ha hög subjektiv kunskap. Enligt detta synsätt är det den subjektiva 

kunskapen som har störst betydelse för om personen kommer agera miljövänligt (Ellen 1994, 

ss. 43–52).  

 

Enligt Naturvårdsverket (2015, s. 8) är utbud och pris en del av det avgörande för vad 

konsumenten väljer att konsumera. Utbudet måste alltså innehålla hållbara alternativ och det 

får inte vara för dyrt att konsumera hållbart. Det hänger också ihop med attityd, kunskap samt 

normer och värderingar i samhället. För att kunna förändra konsumtionsmönster och 

medvetenhet är det viktigt att konsumenterna har kunskap (Naturvårdsverket 2015, s. 8).  

 

Det är viktigt att förstå hur konsumenter ställer sig till palmolja i livsmedelsprodukter. 

Forskning har visat sig att det finns en polarisering gällande palmoljans produktion. På ena 

sidan är dess negativa effekter på miljön och dess ohållbara process. På andra sidan ses det som 

en möjlighet till jobb och bidrar till en ekonomisk tillväxt. I en studie genomförd av Aguiar et 

al. (2017, ss. 297–310) visade det sig att även om konsumenten besitter en allmän kunskap om 

palmoljas produktion och de negativa effekterna den har, så skulle de ändå inte sluta konsumera 

produkter som innehåller oljan. Så även om hög medveten funnits så har okunskap om vad 

produkter innehåller varit det avgörande. I vissa fall har det också visat sig att konsumenter ser 

oljan som naturlig och drar därför slutsatsen att den är hälsosam. Huruvida palmoljan är 

hälsosam eller inte är inget som denna uppsats kommer att behandla (Aguiar et al 2017, ss. 

297–310). 

 

Ostfeld et al. (2019) genomförde en forskningsstudie som visade att miljömärka produkter gör 

det lättare för konsumenter att identifiera miljövänliga produkter och på så vis gör fler hållbara 

val. Men för att de ska välja den miljömärkta produkten krävs medvetenhet. Studien undersökte 

konsumenters medvetenhet och kunskap gällande RSPO-certifiering, miljömärkning och 

palmolja. Av 800 000 tillfrågade visste 77 % vad palmolja är, 41% av dem var också medvetna 

om palmoljans negativa miljöpåverkan. Igenkänningen av RSPO märkningen var 5 % och 

enbart 1 % av de skulle aktivt välja en RSPO märkt produkt. Studiens analys visade att de som 

med högst sannolikt skulle köpa miljömärka produkter var kvinnor från högre socioekonomiska 

grupper, som spenderade mer än £120 i veckan på livsmedel och hade som lägsta utbildningen 

en kandidatexamen. Resultatet pekade på att även om konsumenters medvetenhet om 
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miljömärkning är hög så är inte det avgörande för om de väljer det eller inte. Det finns ett gap 

mellan värderingar och handling. Så även fast de är medvetna om de negativa effekterna så är 

gapet mellan värdering och handling för stort för att förlita sig att konsumenter väljer det 

hållbara vid veckohandling (Ostfeld et al. 2019, ss. 1–9). 

 

2.2 Teoretiskt ramverk  

 

Det teoretiska ramverket i denna studie består av två olika teorier, en modell om miljömedvetet 

beteende och value-action gap. Modellen om miljömedvetet beteende visar de bakomliggande 

faktorerna samt de barriärer som måste övervinnas för att agera miljövänligt. För att bättre 

förstå barriärernas betydelse kompletteras den med teorin value-action gap. Den beskriver de 

barriärer som finns och som i vissa fall hindrar oss från att agera utifrån vår attityd och kunskap. 

 

2.2.1 Modell om miljömedvetet beteende  

 

Det finns flera olika modeller för miljömedvetet beteende. Den som presenteras i detta kapitel 

är skapad av Kollmuss och Agyeman (2002). Den skapades för att förklara hur miljömedvetet 

beteende uppstår. Modellen utgår från flera olika modeller om miljövänligt beteende men har 

försökt skapa en som förklarar det mer utförligt. Författarna påpekar att det är svårt att skapa 

en modell som innefattar allt (Kollmuss & Agyeman 2002).  

 

För att en person ska agera miljövänligt behövs en viss kunskap och vissa värderingar, men 

också en förmåga att ta sig förbi de barriärer som finns däremellan. Kollmuss och Agyemans 

(2002) modell är mer komplex och omfattande än tidigare modeller. Modellen försöker förklara 

de bakomliggande faktorerna till miljövänligt beteende och de barriärer som finns. Det som 

påverkar det bakomliggande beteendet i modellen är interna, externa och demografiska faktorer 

(Kollmuss & Agyeman 2002, ss. 248).  

 

Interna faktorer består av kunskap, motivation, emotionellt engagemang, värderingar, attityd, 

medvetenhet, upplevd kontroll, prioriteringar och ansvar. Enligt författarna är inte kunskap 

avgörande för att agera miljövänligt, däremot är det viktigt att ha en grundläggande kunskap 

om miljöproblem och miljövänligt beteende. Motivationen är skapad utifrån riktning och 

intensitet, vilket avgör valet bland flera olika alternativa beteenden. Värderingar formar vår inre 

motivation (Kollmuss & Agyeman 2002, ss. 249–252).  

 

De faktorer som visat sig vara mest avgörande är:  

 

• Naturupplevelser under barndomen  

• Förebilder (lärare eller vänner) 

• Utbildning 

• Erfarenhet av miljöförstöring 

• Miljövänliga värderingar inom familjen 

• Erfarenhet av miljöorganisationer  

 

En attityd kan vara en negativ eller positiv känsla om ett problem, en person eller ett objekt. 

Attityd har visat sig inte ha någon större avgörande verkan vid beteende, istället är det ofta det 

beteende som kräver lägst kostnad som väljs. Kostnaderna i detta fallet är inte bara ekonomiska 

utan omfattar också tid och ansträngning. Känslomässigt engagemang formar vår tro, attityd 
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och värderingar mot miljön. Det är komplext och ofta är människan mer engagerad inom vissa 

områden och mindre inom andra (Kollmuss & Agyeman 2002, ss. 252–253). 

 

Miljömedvetenhet kan hämmas av flera olika känslomässiga begränsningar, bl.a. att 

miljöproblemen inte är märkbara, att miljöförstörelsen sker långsamt och att vissa miljöproblem 

är komplexa. Exempelvis går det inte att se växthusgaserna i atmosfären. Det gör att människan 

oftast agerar när en allvarlig förändring eller händelse redan inträffat. När någonting inträffar 

under en längre tid uppfattar människor den inte på samma sätt som om något inträffar drastiskt. 

Miljöproblem kan också vara så komplexa att de är svåra att förstå. Att inte förstå kan leda till 

att problemet underskattas. Sammanfattningsvis menar författarna att människans 

känslomässiga begränsningar gör det svårt att agera utifrån vilja och engagemang (Kollmuss & 

Agyeman 2002, ss. 253–256). 

 

Externa faktorer består av institutionella-, ekonomiska-, sociala- och kulturella faktorer. 

Institutionella faktorer innebär att viss infrastruktur måste finnas för att ett beteende ska kunna 

genomföras, tex. återvinningscentraler. Brist på infrastruktur kan övervinnas genom insatser av 

medborgare. Ekonomiska faktorer påverkar beteende och beslut. Vad människor väljer att köpa 

avgörs ofta av vad någonting kostar. Kulturella och sociala faktorer handlar i stor utsträckning 

om normer, som avgör och påverkar beteende (Kollmuss & Agyeman 2002, ss. 248–249). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. En förenklad modell av Kollmuss och Agyeman (2002), om miljömedvetet beteende. 

(skapad av Rosén Sjökvist). 

Något som inte finns med i modellen men som visat sig påverka människors attityd och 

inställning till att agera miljövänligt är de demografiska faktorerna kön och utbildningsnivå. 

Författarna påpekar att kvinnor inte har mer kunskap än män, däremot har det visat sig att de 

oroar sig mer för miljöförstörelse och engagerar sig mer emotionellt. Det har också visat sig att 

de tror mer på förändring och mindre på tekniska lösningar. Utbildningsnivån har betydelse för 

hur mycket kunskap du har, däremot avgör det inte om du agerar miljövänligt eller inte. 

Sammanfattningsvis skriver Kollmuss och Agyeman (2002, s.48) att det finns många konflikter 

och faktorer som spelar roll när människor ska fatta beslut eller utföra ett beteende. De menar 

att det är svårt att skapa en modell som innefattar alla faktorer är svårt. Istället menar de att 

varje modell har sina fördelar och brister, även deras (Kollmuss & Agyeman 2002, s. 248). 

Interna faktorer 

• Attityder, värderingar  

• Rädslor, känslor, 

emotionell inblandning 

• Kunskap 

 
Externa faktorer 
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• social- 

• kulturell struktur 
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• Otillräcklig eller negativ 

information om 
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• Vanor  

• Brist på interna/externa 

faktorer  

 

Miljömedvetet 
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Det finns mycket forskning på området miljövänligt beteende och många har själva skapat en 

modell eller ett ramverk för att försöka förklara det. Laureti och Benedetti (2018) har undersökt 

konsumenters miljövänliga beteende till att handla ekologiska produkter. De kom fram till att 

det avgörande för att agera miljövänligt är uppfattad beteendekontroll, subjektiva normer och 

attityder. Det visade sig också att oro för miljön påverkade konsumenternas beteende. De 

påpekade också att de som hade ett miljövänligt beteende också i större utsträckning skulle 

välja att köpa ekologiska matprodukter (Laureti & Benedetti 2018).  

 

2.2.2 Value-action gap  

 

Forskare har tidigare trott att rätt kunskap om och attityd mot miljöproblem skulle leda till ett 

miljövänligt beteende. Det har visat sig inte stämma, istället har det visat sig att det finns ett 

gap mellan vilken attityd vi har mot något och hur vi väljer att agera. Det finns fyra faktorer 

som påverkar varför det uppstår en skillnad mellan attityd och agerande (Kollmuss & Agyeman 

2002, ss. 241-242). 

Den första faktorn handlar om direkt och indirekt erfarenhet. Direkt erfarenheter skapas om vi 

upplever en händelse på plats, tex. är med och upplever en skogsbrand. En indirekt erfarenhet 

kan vara sådant vi lär oss om i skolan, tex. miljöproblem. Den andra faktorn handlar om att våra 

sociala normer och kulturella traditioner formar vår attityd. Om vi lever i en kultur eller umgås 

med en grupp människor som främjar en hållbar livsstil kommer vi ha en mer miljöovänlig 

livsstil. Den tredje faktorn beskriver sambandet mellan händelse och åtgärd. Tiden anses vara 

en avgörande roll då människans attityd förändras över tid. Den fjärde och sista faktorn handlar 

om mätningar som genomförs om attityder och beteende. Uppmätta attityderna är ofta bredare 

än de uppmätta åtgärderna, vilket ger stora skillnader i resultatet (Kollmuss & Agyeman 2002, 

ss. 241-242). 

 

Blake (1999, ss. 265-270) genomförde en undersökning där han frågade respondenterna vilka 

barriärer de kunde identifera, för att se vilka barriärer som fanns mot att agera miljövänligt (se 

Fig.3.). Barriärerna framträdde i första hand bland de personer som inte hade någon stark oro 

för klimatet. Men även om det finns stark oro för klimatet kan det enligt Kollmuss och Agyeman 

(2002, s. 245) övervinnas av en stark känsla av behov och önskan. I vissa samhällen finns en 

brist på förtroende för lokala och nationella regeringar, vilket kan vara anledningen till att 

människor inte agerar miljövänligt. Den bristande tilliten gör de mindre benägna att följa 

bestämda åtgärder (Blake 1999, ss. 265-270).  

 

Barriärerna som framkom i studien var individualitet, ansvar och funktionalitet. Figur 3 visar 

de barriärer som undersökningen identifierade. Pilen mellan oro för miljön och miljövänligt 

beteende föreställer en sfär, som barriärerna ryms inom. Den individuella barriären handlar om 

temperament och attityd. Studiens visade att barriärna främst finns hos de som inte känner en 

stark oro för miljön. Ansvarsbarriären handlar om att vissa människor inte känner ett ansvar att 

agera miljövänligt. De anser sig inte kunna påverka situationen eller att anser sig inte behöva 

ta ansvar. Den sista barriären handlar om funktionalitet. Inom denna barriär kvittar det vilka 

intentioner eller attityder personen har. Istället är sociala begränsningar avgörande, tex. brist på 

pengar, information och tid. Studien framför kritik till tidigare modeller och anser att de 

modeller som försöker förklara ett miljövänligt beteeende är begränsade då de inte tar hänsyn 

till  individuella, institutionella och sociala begränsningar. Modellerna tar enligt studien 

förgivet att människan agerar rationellt och utefter den information de har tillgång till (Blake 

1999, ss. 265-270).  
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Typ av 

barriärer  

 

 

 

 

 

Fig. 3. Barriärer mellan oro för miljön och beteende. (skapad av Rosén Sjökvist efter Blake 

(1999)).  

Ett område som undersökts med hjälp av value-action gap är avfallshantering. Där visade det 

sig finnas ett gap mellan kunskap, attiyd och beteende. Vanor och erfarenhet visade sig istället 

vara det avgörande. Även om de som deltog i undersökningen visade tecken på 

miljömedvetenhet så avgjordes deras beteende utifrån vanor och tidigare erfarenheter. Så även 

om de visade förståelse och kunskap om miljön så agerade de utifrån en invand vana, utan att 

egentligen reflektera över handlingen (Chung & Leung 2007, ss. 603-612).  

 

Forskning inom miljövänligt köpbeteende visar att det i många fall finns ett gap mellan 

kunskap, attityd och beteende. Konsumenter har i många fall en positiv inställning till att tex. 

handla ekologiskt, men bara en liten del av de väljer att göra det. Samma sak gäller oron över 

klimatet, där konsumenterna visade sig vara oroliga men ändå inte valt det miljövänliga 

alternativet vid konsumtion. De människor som förstår och är medvetna om 

klimatförändringarna agerar inte utefter kunskapen, vilket skapar ett gap. Forskning inom 

ämnet miljövänlig köpbeteende har svårt att identifiera de faktorer som avgör köpet, men 

mycket visar på att oro för miljön, kunskap, produktegenskaper och subjektiva normer är de 

drivande faktorerna. De barriärer som hindrar ett miljövänligt köpbeteende är dålig 

tillgänglighet, högt pris och bristande konsumentförtroende (Joshi & Rahman 2015, ss. 128-

143). 
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3. Metod och material  
 

Denna undersökning utgår från kvantitativ forskning, vilket innebär att forskaren genomför en 

kvantifiering när det kommer till insamling och analys av data. Kvantitativ forskning innehåller 

ett deduktivt synsätt, vilket innebär att forskaren utgår från en hypotes som testas genom en 

undersökning. Kvantitativ forskning intresserar sig för mätningar och kausalitet. Det innebär 

att forskaren gärna vill veta varför någonting är på ett visst sätt. Det är också viktigt att resultatet 

går att generalisera, alltså kunna säga något om resultatet går att generalisera till andra grupper 

i samhället. Replikation innebär att forskaren vill minimera sin på påverkan på forskning 

(Bryman 2018, ss. 198–201). 

 

Enkät valdes som metod för datainsamling. Enkät som datainsamlingsmetod kommer första 

presenteras, tillsammans med för- och nackdelar. Därefter framförs empirin, som innehåller en 

beskrivning av hur datainsamlingen gått till. Sedan beskrivs urvalsprocessen och de 

avgränsningar som gjorts. Därefter presenteras reliabilitet, validitet och etiska aspekter. I 

kapitlets andra del beskrivs analysen.  

 

3.1 Datainsamling  
 

Det finns olika typer av enkäter. I denna undersökning har två olika varianter använts. Den 

första gjordes via internet och den andra genom en strukturerad intervju ute på allmänplats. Att 

använda sig utav enkät som metod anses vara billigt, både gällande tid och kostnad. Det går 

också oftast snabbt att samla in data, vilket gör att den är effektiv. Att använda enkät gör att 

respondenten inte påverkas av någon annan än sig själva (Bryman 2018, ss. 285–286). Att 

genomföra en strukturerad intervju tar längre tid och kan ha medfört viss påverkan på 

respondenternas svar. Dock ger en strukturerad intervju undersökaren möjlighet att svara på 

frågor och kan på så vis hjälpa respondenten om det uppstår några problem. En annan viktig 

fördel i detta fall är att det går att välja ut vem som ska ombes att svara. Det ger undersökaren 

möjlighet att anpassa målgrupp (Bryman 2018, s. 279, 286).  

 

Det är viktigt att tänka på utformningen av enkäten och att det finns en tydlig presentation. 

Detta för att respondenterna inte ska välja att avbryta undersökningen. Att genomföra en 

undersökning online kan gå till på två sätt. Antingen skickas enkäten ut genom e-post eller så 

läggs den ut på en webbsida. Under den senaste tiden har det senare alternativet blivit det mest 

populära. Det beror på att det kommit program som gör det lätt att utforma och enkäten online. 

Av dessa skäl anses en webbundersökning se mer professionell ut. Fördelar med webbenkät är 

att det ger en låg kostnad, då det inte finns några kostnader för papper, porto eller kuvert. Allt 

detta gör den också till en tidseffektivare metod och som i många fall ger snabbare svar då 

respondenterna slipper skicka tillbaka enkäten genom post. Formatet lockar deltagare och 

underlättar forskarens process. En webbenkät gör det också möjligt att täcka ett stort geografiskt 

område. Det har visat sig att webbenkäter i många fall får färre obesvarade frågor än postenkäter 

och de öppna frågorna blir i många fall oftare besvarade (Bryman 2018, ss. 292–299).  

 

Nackdelar med webbenkät är att det kan ge lägre svarsfrekvens än vid postenkät. Det finns 

också en begränsad population på webben vilket gör att enbart vissa människor ges möjlighet 

att besvara frågorna. För att respondenterna ska besvara frågorna via webben behöver de vara 

online, därutöver krävs det att det finns en motivation för att de ska välja att delta. Det finns en 

risk att en person fyller i en enkät på webben flera gånger, den risken minskar med en enkät 

som skickas ut genom e-post (Bryman 2018, ss. 286–299). 
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Det finns en risk för bortfall när enkät används som metod för datainsamling. Anledningen till 

bortfall kan vara att den som svarar på̊ enkäten inte förstår frågorna. En inledande introduktion 

hjälper den som svarar på frågorna att bättre förstå vad som förväntas. I introduktionen ska det 

finns information om vad undersökningen går ut på, vad svaren används till och varför 

undersökningen genomförs. En annan anledning till bortfall är att enkäten blir för lång och 

respondenterna väljer att avbryta undersökningen. För att få till en välbalanserad enkät med 

lagom många frågor behöver den testas. Kvantitativa undersökningar används när forskaren vill 

generalisera resultatet till andra situationer och grupper än de som deltagit. Fokus för 

undersökning är att få in många svar, skapa en bredd av olika grupper och att hitta ett mönster 

som skulle kunna generaliseras på andra likande grupper. Detta är dock något som kan bli svårt 

eftersom det finns en begränsad tid att förhålla sig till i den här undersökningen. Det är något 

att ta hänsyn till under hela arbetet (Bryman 2018, ss. 240–242).  

 

3.1.1 Empiri   

 

Den valda empirin i undersökning är data som samlats in genom enkäter (se bilaga 1). Metoden 

gör det möjligt att besvara undersökningens frågeställningar. Enkäten publicerades på 

Facebook den 6/2–2019 och fanns där fram till den 26/2–2019. För att få personer på Facebook 

att svara så skrevs en informationstext som upplyste om syftet med undersökningen. Inlägget 

delades vidare cirka 10 gånger vilket gjorde att den spred sig runt om i Sverige.  

 

Det var totalt 111 personer som svarade på enkätundersökningen. Det var 71 kvinnor och 40 

män som besvarade frågorna. Den största åldersgruppen blev 20–30 år där 69 personer deltagit. 

Resterande 42 personer var utspridda på de andra åldersgrupperna. 39 personer svarade att de 

bodde centralt, 33 personer svarade bostadsområde, 23 personer svarade villaområde och 17 

personer landsbygd. När det kom till den högsta avslutade utbildningen var det 61 personer som 

svarade att de hade en högre utbildning, 46 personer svarade gymnasium och 4 personer svarade 

grundskola.  

 

Insamlingen ute bland allmänheten skedde på Bergviks köpcentrum och totalt samlandes det in 

data från 9 respondenter. Det var svårt att få människor att delta i undersökningen, många 

tackade bestämt nej till att delta. Det var tidskrävande och inte ett effektivt sätt att samla in 

material på. Dock var det viktigt för undersökningens skull att datainsamlingen inte bara 

genomfördes på Facebook. Enligt Bryman (2018, ss. 295–298) är det viktigt att ta hänsyn till 

att internet inte är något alla har tillgång till. Därför var det viktigt att undersökningen även 

genomfördes ute i allmänheten så att äldre personer och andra grupper inkluderas. En fördel 

med att lägga ut enkäten på Facebook var möjligheten till att dela vidare länken till enkäten. 

Det gjorde att den fanns tillgänglig för många människor, även personer som befann sig i andra 

delar av Sverige.  

 

3.1.2 Urval och avgränsning  

 

Undersökningen genomfördes med hjälp av en variant av slumpmässigt urval. De som deltog i 

undersökningen ute bland allmänheten valdes ut slumpmässigt. De som deltagit i 

undersökningen via Facebook har på vissa sätt valts ut slumpmässigt, däremot har det inte 

funnits någon möjlighet att inkludera alla.  För att undersökningen skulle kunna genomföras 

under den utsatta tiden, gick det inte att samla in ett urval som bygger på vissa 

rekommendationer om urval. Brist på tid och resurser gör att det inte funnits rätt möjligheter 

(Bryman 2018, ss. 224–240).  
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De personer som deltog i undersökningen var mellan 18–80 år och bosatta i Sverige. Internet 

användes för att samla in delar av materialet. Det var till en början enbart de som är vän med 

mig på Facebook som hade möjlighet att svara, men tack vare delningar av inlägget kunde även 

andra som det inte finns någon koppling till kunnat besvara frågorna. För att få ett så bra 

underlag som möjligt samlades även data in från personer ute bland allmänheten. De valdes 

slumpmässigt ut för att besvara frågorna. En surfplatta användes, som fylldes i av frågeställaren, 

i detta fallet forskaren. För att komplettera enkätundersökningen på webben genomfördes en 

enkätundersökning ute bland allmänheten, genom en strukturerad intervju. Det gjorde att 

egentligen vem som helst som varit i närheten haft möjlighet att delta. Samtidigt finns det 

omständigheter som gör att människor kanske inte haft samma möjlighet att befinna sig på 

platsen. Det är svårt att ta hänsyn till men det har funnits en kännedom om problemet.  

  

I denna undersökning har det inte funnits någon möjlighet att genomföra en djupare analys om 

beteende och attityd. Även om konsumenternas attityd mot palmolja berörts och nämns kommer 

inte den delen bli tillräckligt ingående för vidare analys. Undersökningen har heller inte 

fokuserat på hälsa och välmående. Det har också skett en avgränsning av figurer, då det blev 

för omfattande att ha med alla i resultatdelen.   

 

3.1.3 Reliabilitet, validitet och etiska aspekter  

 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet i datainsamlingen. För att insamlingen ska vara tillförlitlig 

krävs det att de som besvarar frågorna har samma förutsättningar. Detta uppnås genom att alla 

som svarar på enkäten gör det genom att använda formulär. Viktigt för reliabilitet är att oavsett 

när frågorna ställs ska de vid upprepade mätningar ge samma resultat. Detta är dock något som 

är problematiskt då människor hela tiden förändras genom olika processer. Det är också viktigt 

att tänka på hur frågorna utformas, för att inte missuppfattningar ska ske. Om det är många som 

missuppfattat en fråga blir reliabiliteten låg. Validitet handlar om gilitighet, alltså att de frågor 

som ställs ska mäta det som de är avsedda att mäta (Trost & Hultåker 2016, ss. 61-64). Alla 

som valde att besvara enkäten har haft tillgång till samma information och formulär. De som 

besvarade enkäten på Facebook kunde inte påverkas av min närvaro. Däremot kan det vara svårt 

att säga hur de som genomförde enkäten på allmänplats påverkats. Men för att påverkan ska ha 

blivit så liten som möjligt har frågorna ställts på samma sätt. För att inte respondenterna skulle 

missuppfatta frågorna, utformades de noggrant.  

 

De som deltog i enkätundersökningen behövde först godkänna en samstyckesblankett. I 

blanketten fanns information om undersökningens syfte samt kontaktuppgifter till forskaren 

och handledare. Den innehöll också infromation om att svaren kommer raderas och att de hade 

möjlighet att avbryta undersökningen om de ångrade sig. Samtyckesblanketten utformades med 

hjälp av en mall som fanns att tillgå via Karlstads universitets hemsida.  

 

Dataskyddsförordningen (GDPR) handlar om behandling av personuppgifter. Uppgifterna får 

enbart samlas in för vissa endamål, enbart de uppgifter som krävs får behandlas och de ska ska 

inte sparas längre än vad som krävs. För att genomföra enkätundersökningen krävdes det att 

frågorna noga tänktes över och utformades med hänsyn till etiska aspekter. Det finns inte någon 

fråga som skulle kunna leda till att en respondent går att identifiera. Det enda som anses vara 

en personuppgift i detta fallet är IP-nummer. Dock är programmet Survey & Report godkänt 

och rekommenderat av Karlstads universitet, vilket gör det till ett tillförlitligt program. Svaren 

från undersökningen bevaras i programmet och  tas bort när uppsatsen är klar. Det gör att svaren 

bevaras säkert, så att ingen annan kan komma åt dem.  
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3.2 Analys  

 

Resultatet analyserades genom en kvantitativ analys. Den utfördes med hjälp av programmet 

Survey & Report. Materialet kodades för att sedan sammanställas i diagram och tabeller. 

Programmet Survey & Report är rekommenderat av Karlstads universitet och finns för att 

försäkra forskare om att undersökningen genomförs på ett korrekt sätt. Analysen genomfördes 

i olika steg. Den allra första bearbetningen var att stänga enkäten i Survey & Report 

programmet. Den stängdes den 26/2–2019, efter att ha varit öppen sedan den 6/2–2019. Genom 

att stänga enkätundersökningen fanns det längre inte någon möjlighet att besvara enkäten. 

Därefter sammanställdes resultatet, för att därefter presentera det i uppsatsens resultatkapitel. 

Genom att läsa av diagrammen kunde ett resultat fastställas och i texten under varje diagram 

finns en mer ingående förklaring av vad diagrammen visar.   

 

Beroende på undersökningens syfte och frågeställning är det viktigt att visa ett tydligt och 

anpassat reslutat. För att göra det har analysen använt sig av två olika anlys metoder. Den första 

kallas univariat analys och går ut på att analysera en variabel i taget. Det går att göra genom 

frekvenstabeller eller olika slags diagram. Denna metod har används när endast det totala svaret 

på en enkätfråga ska presenteras, i avsnitten: Miljömedvetenhet och kunskap om palmolja i 

livsmedel. Den andra kallas bivariat analys och används när det handlar om två variabler, i syfte 

att visa upp deras samband. Metoden har använts i anvsnittet: Köns- och åldersskillnader. 

Metoden används för att visa en bild av hur två variabler förhåller sig till varandra, tex kön och 

vem som handlar palmolja eller inte (Bryman 2018, ss. 404-416). 
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4. Resultat 
 

Resultatet kommer presenteras i diagram och text. Detta för att på ett tydligt och enkelt sätt 

kunna se vilka svar som undersökningen fått. I resultatet inkluderas både de enkäter som är 

insamlande via Facebook och de som samlats in på allmän plats. Resultatet delas upp i avsnitt 

för att lättare kunna koppla ihop resultatet med den senare diskussionen.  

 

Det första avsnittet presenterar resultatet som fokuserar på respondenternas miljömedvetenhet.  

Det andra avsnittet visar hur respondenterna svarat på frågor om palmolja. Det tredje avsnittet 

presenterar skillnader i resultatet mellan könen och ålder. Alla avsnitt har betydelse för att 

frågeställningarna ska kunna besvaras.  

 

4.1 Miljömedvetenhet  

  

För att undersöka konsumenternas miljömedvetenhet ställdes tre frågor. Svaren på frågorna 

visar hur konsumenterna ser på sig själva som konsumenter och vad de prioriterar vid 

konsumtion av livsmedel.  

 

 
 

Fig. 4. Respondenternas svar på frågan om de ser sig själva som miljömedvetna när de handlar 

livsmedel.   

 

Figur 4 presenterar svaren på frågan om de ser sig själva som en miljömedveten person när de 

handlar livsmedel. 54,1 % av respondenterna ansåg att de var måttligt miljömedvetna. Helt 

miljömedvetna ansåg sig 20,7 % vara och i liten grad miljömedvetna 19,8%. Inte alls 

miljömedvetna ansåg sig 5,4 % vara. Det innebär att en övervägande del av respondenterna ser 

sig själva som måttligt miljömedvetna. 
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Fig. 5. Respondenternas svar på frågan om vad som avgör val av livsmedel.  

 

Figur 5 visar vad respondenterna svarade på frågan om vad som avgör deras val av livsmedel. 

De kunde välja högst tre svarsalternativ. Här kunde också den som svarade på frågorna välja 

att skriva in annan anledning. De svarade där veganskt, svenskt, ekologiskt, smak och kvalitet.  

 

De flesta ansåg att det avgörande vid val av livsmedel var priset, närproducerat, innehållet, vana 

samt att det var en hälsosam produkt. Det minst viktiga ansågs vara trend, produktens utseende 

samt miljömärkning. Det innebär att det som avgör vad en konsument köper är främst priset, 

vart det odlas, vad det innehåller och vanor.  

 

 

 

 
 

Fig. 6. Respondenternas svar på frågan om de läser vad en produkt innehåller innan de köper 

den.  

 

Figur 6 visar hur många som läser vad en produkt innehåller innan de köper den. De två 

alternativen med flest svar var ”ibland” med 51,4 % av svaren och ”nästan alltid” med 27,9 % 

av svaren. Färre svar fick både ”alltid” och ”aldrig” med 9% respektive 11,7%.  Det visar att 

den största andelen nästan alltid eller ibland läser vad produkter innehåller innan de köper dem.  
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4.2 Kunskap om palmolja i livsmedel  

 

I detta avsnitt presenteras en sammanställning av konsumenternas kunskap om palmolja i 

livsmedelsprodukter. Totalt är det sex figurer som presentera enkätundersökningens resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Respondenternas svar på frågan om vad de tycker om palmolja.  

 

Figur 7 visar vad respondenterna tycker om palmolja. Denna fråga gjorde det tydligt att många 

ansåg att palmolja är någonting dåligt. Det var ingen som svarade att det är bra utan hade då 

istället ingen åsikt eller tyckte annat. Här hade de möjlighet att utveckla sitt svar, vilket 46 

personer valde att göra. Det återkommande svaret var att det var dåligt för miljön på grund av 

skövling av regnskog. Något annat som återkom var att skövlingen av regnskogen påverkade 

olika arter negativt samt att det är dåligt för miljön. Det var också många som valde att skriva 

att de visste att det var dåligt men inte varför. Det innebär att en övervägande del av 

respondenterna anser att palmolja är någonting dåligt och som påverkar miljön negativt.  

 

 
 

Fig. 8. Respondenternas svar på frågan om de vet hur produktionen av palmolja går till.  

 

Figur 8 visar att den största andelen svarade att de visste ”lite grann” samt att de inte vet hur 

produktionen av palmolja går till. Det var 17,1% som svarade att de visste hur produktionen 

går till. De som valde att svara ”ja” eller ”lite grann”  blev ombedda att nämna effekter som 
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produktionen har. Dessa svar skrev de själva och totalt svarade 53 personer. Den största delen 

av de som svarade beskrev skövling av regnskog som en effekt. I enstaka fall nämndes också 

att det påverkar ekosystemen och förstör arters livsmiljö. 

 

 
 

Fig. 9. Respondenternas svar på frågan om de handlar produkter som innehåller palmolja. 

 

Figur 9 visar svaren på om respondenterna handlade produkter som innehåller palmolja. De två 

svarsalternativen med flest svar var ”ibland” och ”vet ej” som hade 36 % vardera. De som 

svarade ”ja” var 8,1 % och resterande 19,8 % svarade ”nej”. Resultatet visar att en stor del av 

respondenterna inte vet om de konsumerar palmolja, vissa verkar vara medveten om att de gör 

det ibland.  

 

 

 

Fig. 10. Respondenternas svar på följdfrågan om varför eller varför inte de handlar produkter 

som innehåller palmolja. 

Figur 10 visar svaren på följdfrågan om varför de handlade produkter med palmolja eller varför 

de inte gör det. Där fick de välja max två svarsalternativ eller välja att svara med egna ord. 50 

% av de som svarade menade att de hade brist på kunskap. 29,4 % ansåg att det var dåligt för 

miljön och 27,5 % att det fattas alternativ. Priset var det som fick lägst andel svar, vilket betyder 

att priset enligt respondenterna inte är det avgörande vid konsumtion av produkter med palmolja 

i. Det visar också att de i många fall vet om sin okunskap om palmolja eller anser att det fatta 
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alternativ till de produkter de vill konsumera. De som valde att skriva sitt eget svar angav de 

gjort troligtvis gjort det omedvetet. Några svarade att de inte ansåg den vara hälsosam. 

Respondenterna fick i enkätundersökningen svara på hur de skulle agera i två olika situationer. 

Den första frågan handlade om hur de skulle agera i fall att det fanns två produkter och de kosta 

lika mycket, men den ena innehöll palmolja och den andra inte (Se fig. 11). Den andra frågan 

handlade om hur de skulle agera om det stod på produkts framsida att den innehöll palmolja 

(Se fig. 12).  

 

 

 
 

Fig. 11. Responderas svar på frågan om vilken produkter de skulle välja om den kostade lika 

mycket med som utan palmolja.  

 

Figur 11 visar att nästan 74% svarade att de skulle välja den utan och cirka 25% att det är annat 

som avgör vilken de väljer. Resultatet visar att de flesta skulle välja produkten som inte 

innehåller palmolja. Detta resultat visar att de vill göra rätt. Det går att tolka som att när 

vetskapen om att en produkt innehåller palmolja så väljs den bort om den kostar lika mycket 

som ett alternativ.  

 

 

 
 

Fig. 12. Respondenternas svar på frågan de skulle välja bort en produkt om det stod på dess 

framsida att den innehåller palmolja.  
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Figur 12 visar att nästan 84% svarade att de skulle välja bort en produkt som innehåller palmolja 

om det stod på produktens framsida. 4,5% svarade ”nej” och 11,7% att ”det kvittar” om det står 

på framsidan eller inte. Det är alltså en övervägande del som skulle välja bort en produkt om de 

såg på förpackningen att den innehöll palmolja. Ett resultat som tyder på att det finns ett behov 

av att det ska vara lätt att veta om produkten innehåller palmolja.  

 

För att ta reda på vilka produkter konsumenter förknippar med palmolja så ombads de att nämna 

produkter som de visste innehöll palmolja. Det var totalt 80 respondenter som valde att besvara 

frågan och många angav flera exempel. Totalt valde 31 respondenter att inte svara på frågan. 

Det som nämndes flesta gånger var godis, margarin/smör och kakor/bakverk. I godis inkluderas 

nutella, jordnötssmör, choklad och övrigt godis. I kakor inkluderades pepparkakor, kex och 

övriga kakor. Resultatet visar att de flesta har en gemensam bild av vilka produkter som 

innehåller palmolja. Enstaka respondenter svarade smink och andra hygienartiklar. Det innebär 

att de flesta konsumententer har en relativ begränsad bild av vilka produkter som egentligen 

innehåller palmolja.  

 

För att ta reda på vad respondenterna kunde om certifierad palmolja blev de tillfrågade om de 

visste vad RSPO står för. Resultatet visade att nästan 90% av de som besvarade frågan inte vad 

RSPO står för. Det innebär att en majoritet av de tillfrågade inte visste vad det betyder och av 

det dras slutsatsen att de inte sett märkningen eller har någon kunskap om certifierad palmolja 

i livsmedelsprodukter.  

 

4.3 Köns- och åldersskillnader  

 

De två grupper som stack ut var kön och ålder. Här under presenteras bara de 

undersökningsfrågor som visar en tydlig skillnad. Eftersom undersökningen inte fick in lika 

många svar från män som kvinnor presenterar resultatet procentuellt. De som angett sig vara 

kvinnor har tilldelats färgen blå och de som angett sig vara män har fått färgen gul.  

 

 

 
 

Fig. 13. Könsskillnad gällande respondenternas svar om miljömedvetenhet.  

 

Figur 13 visar skillnaden mellan män och kvinnors svar gällande miljömedvetenhet. Den 

kategori som sticker ut både för män och kvinnor är ”måttligt”. Över 60% av kvinnorna ser sig 

själva som måttligt medvetna och nästan 40 % av männen. Det var betydligt färre av kvinnorna 

än männen som svarade att de i ”liten grad” eller inte alls ansåg sig medvetna. Resultatet visar 
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också att männen i högre grad än kvinnorna svarat att de ser sig själva som både medvetna samt 

medvetna och liten grad medvetna.  

 

 
 

Fig. 14. Könsskillnad gällande om respondenterna läser vad en produkt innehåller innan de 

köper den.  

 

Figur 14 visar att män i större utsträckning än kvinnor ”aldrig” läser vad produkter innehåller 

innan de köper dem. Resultatet visar att kvinnor oftare än män ”alltid” läser innehållet. Däremot 

svarade ungefär lika många kvinnor som män med alternativet ”ibland”. Resultatet visar att 

kvinnorna i större utsträckning läser vad en produkt innehåller innan de köper den än män.  

 

 

 
 

Fig. 15. Könsskillnad gällande om respondenterna handlar produkter som innehåller palmolja.  

 

Figur 15 visar att det finns en viss skillnad mellan om män och kvinnor handlar produkter med 

palmolja i eller inte. Bland kvinnorna svarar cirka 25 % att de inte handlar produkter som 

innehåller palmolja, vilket enbart 10% av männen svarar. Resultatet visar att det finns en större 

grupp kvinnor som väljer att inte handla produkter med palmolja i än män. Det går också att 

utläsa ur figur 15 att det övriga resultatet inte ger lika stora skillnader.  

 

För att på något sätt kunna säga någonting om åldersskillnader krävdes det att två grupper 

skapades. Den stora gruppen 20–30 år på 69 personer slogs samman med under 20 år som enbart 
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var 1 respondent, gruppen blev tilldelad färgen blå. Den andra gruppen blev ”över 31” och 

består av 41 svarande, gruppen blev tilldelad färgen gul.  

 

 
 

Fig. 16. Åldersskillnad gällande respondenternas svar om miljömedvetenhet.  

 

Figur 16 visar att de över 31 år i större utsträckning såg sig själva som måttligt miljömedvetna 

än de under 20 till 30 år. Det innebär att de över 31 år är den åldersgrupp vars miljömedvetenhet 

är högst, enligt dem själva.  

 

 

 
 

Fig. 17. Åldersskillnad gällande om respondenterna läser vad en produkt innehållet innan de 

köper den.  

 

Figur 17 visar att nästan 40 % av de över 31 år läser nästa alltid vad en produkt innehåller. De 

under 20 till 30 år svarade i större utsträckning ibland. Det innebär att betydligt fler över 31 år 

nästan alltid läser vad en produkt innehåller än de under 20 till 30 år gör. Precis som i figur 16 

så visar resultatet i figur 17 att de över 31 år är mer medvetna över sina val av 

livsmedelsprodukter.  
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Fig. 18. Åldersskillnad gällande om respondenterna handlar produkter som innehåller 

palmolja. 

 

I figur 18 syns det tydligt att de över 31 år i större utsträckning än de under 20 till 30 år inte 

handlar produkter som innehåller palmolja. Nästan 36 % av de över 31 år svarade att de inte 

köper produkter som innehåller palmolja, ett resultat som i jämförelse med under 20 till 30 år 

är väldigt högt.  
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5. Diskussion 
 

I detta kapitel kommer metoden och resultatet från undersökningen diskuteras. Det kommer 

diskuteras med utgångspunkt från den tidigare forskningen och det teoretiska ramverk som 

presenterats i tidigare kapitel. Materialet kommer hjälpa till att förklara resultatet och göra 

diskussionen djupare. Kapitalet har delats upp olika avsnitt, för att det ska bli tydligt och lättläst 

för läsaren.  

 

5.1 Metoddiskussion  

 

Att använda enkät som metod för datainsamling har överlag fungerat bra. Det har varit ett 

effektivt sätt att få in många svar på. När enkäterna utformades fanns det inga förutbestämda 

grupper som skulle tillfrågas, vilket hade både sina för- och nackdelar. Genom att inte ha några 

bestämda grupper kunde vem som helst besvara enkäten. Nackdelen blev att resultatet blev 

något utspritt, bl.a. när det kom till ålder. Det tog även lång tid att sätta sig in i Survey & Report 

programmet tillräckligt bra för att kunna börja analysera materialet. När det väl var utrett gick 

det lättare. Något annat som var både svårt och tidskrävande var insamlingen av enkäter på 

allmän plats, men det var ändå genomförbart. Det har alltså överlag fungerat bra och valet av 

metod känns rätt. Allteftersom diskussionsdelen utformats har det kommit fram att några av 

frågor var viktigare att ställa än andra. Det innebär att några av frågorna inte hade behövts. Det 

har också blivit uppenbart att andra frågor hade gjort att områden kunnat utforskats mer 

ingående.  

 

Att använda Facebook som insamlingsmetod fungerade bra. Det var många som besvarade 

enkäten, vilket gjorde det till en effektiv metod. Det är däremot svårt att säga någonting om 

resultatet skulle blivit annorlunda ifall enkäterna samlats in på annat sätt. Däremot går det att 

konstatera att strukturerade intervjuer ute på en allmänplats är tidskrävande. Eftersom uppsatsen 

skulle genomföras under 10 veckor, kunde inte mer tid läggas på insamling av data. För att 

kunna generalisera resultatet och dra slutsatser om hela svenska befolkningen hade en mer 

omfattande undersökning krävts.  

 

 

5.2 Miljömedvetenhet, kunskap och value-action gap 

 

Det är viktigt att ha i åtanke att svaren från frågorna om konsumenternas miljömedvetenhet kan 

ha svarats på utifrån ett större perspektiv på miljömedvetenhet. Därför kan det vara svårt att 

säga att de ens haft en tanke på palmolja när de besvarade frågorna. Det kan innebära att de ser 

sig själva som miljömedvetna gällande andra val av livsmedel, vilket gör att resultatet visar att 

de ser sig som miljömedvetna men inte kan något som palmolja. Diskussionen utgår från att de 

räknat in konsumtion av palmolja i sina miljömedvetna handlingar. Eftersom undersökningen 

inte går på djupet med att undersöka konsumenters attityd gentemot palmolja är det svårt att 

säga någonting om det. Men genom att undersöka konsumenternas medvetenhet och kunskap 

undersöks också indirekt attityden. 

 

Resultatet visar att finns en medvetenhet om att palmoljans produktion bidrar med negativa 

konsekvenser för miljön. Därför skulle det gå att dra en slutsats om att attityden konsumenterna 

har mot palmolja är negativ. Kollmuss och Agyemans (2002, ss. 252–253) modell om 

miljömedvetet beteende menar att attityd inte har någon avgörande verkan vid beteende. De 

menar istället att det oftast är det beteende som kräver lägst kostnad som väljs, i det inkluderas 
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både tid, pris och ansträngning. Vilket stämmer in på det resultatet som undersökningen fått 

fram och som diskuteras längre ner.  

Resultatet visade att en stor del av respondenterna ansåg sig vara miljömedvetna eller måttligt 

miljömedvetna när de handlar livsmedel. Det innebär att den största delen av de som svarade 

ser sig själva som miljömedvetna. Respondenterna ser sig själva som miljömedvetna, alltså har 

de en hög subjektiv kunskap. Enligt Ellen (1994, ss. 43–52) finns det en stor skillnad mellan att 

ha en subjektiv kunskap och en objektiv. Skillnaden är att personen själv ser sig som kunnig 

när det handlar om subjektiv kunskap, medans objektiv är den kunskap som faktiskt finns. 

Precis som Ellen (1994, ss. 43–52) beskriver det så behöver inte den subjektiva och objektiva 

kunskapen hänga samman. Resultatet visar att det inte gör det. En övervägande andel av 

respondenterna svarade att de ibland, att de köper eller att de inte vet om de köper produkter 

som innehåller palmolja.  Det visar en motsägelse och stärker teorin om att det finns en skillnad 

mellan den subjektiva och den objektiva kunskapen.  

 

Miljömedvetenhet enligt Aguiar et al. (2017, ss. 297–310) hänger inte alltid samman med 

kunskap. Istället är det avgörande konsumentens omedvetenhet om produkters innehåll. Många 

av respondenterna i undersökningen läste inte på innehållsförteckningen. Det var över 60 % 

som svarade ibland eller aldrig. Om det visar sig att många köper eller inte vet om de köper 

produkter med palmolja så skulle det kunna betyda att det beror på att de är omedvetna om 

produktens innehåll. Vissa kanske redan tror sig veta vad produkter innehåller medans andra 

går på vanan av att handla en produkt. Något som diskuteras vidare nedan.  

 

Kollmuss och Agyeman (2002) modell visar att vanor kan utgöra en barriär för att agera 

miljövänligt (Se figur. 2.). Något som skulle kunna förklara varför många väljer att inte läsa 

innehållsförteckningen. Det går att se en viss motsägelse mellan svaren. Samtidigt som det är 

relativt många som svarat att de ibland eller aldrig läser på förpackningen vad de innehåller, så 

har ändå en stor del av respondenterna valt att svara att innehållet är en avgörande del för vad 

de köper. Det kan bero på att många handlar på vana, vilket stärker teorin om att vanor har en 

stor betydelse för val av livsmedel. Resultatet visar att priset är det mest avgörande för val av 

livsmedel. Kollmuss & Agyeman (2002, ss. 248–249) påpekar i modellen om miljömedvetet 

beteende att ekonomiska faktorer är viktiga, vilket detta resultat också visar. Priset är alltså i 

många fall avgörande för vilken produkt som väljs. Samtidigt som priset kan vara avgörande 

för att agera miljövänligt kan det också skapa en barriär mot att göra det.  

 

Resultatet visar att de flesta av de tillfrågade tycker att palmolja är dåligt, resterande hade ingen 

åsikt eller fyllde i annat. Det var alltså ingen av de som svarade på frågorna som ansåg palmolja 

vara bra. Ett resultat som visar att det finns en stark bild av hur konsumenter ser på palmolja i 

livsmedel. Alltså finns det en negativ attityd gentemot palmolja i livsmedel. Respondenterna 

ombads även att utveckla sina svar. Det var tydligt att de som valde att svara hade en gemensam 

bild av vad som är dåligt, nämligen att regnskogar skövlas. Svaren var ofta inte så utförligt 

skrivna vilket antingen visar att de inte vet någonting mer eller att de helt enkelt inte orkade 

skriva mer. Eftersom så många skrev skövling utan vidare förklaring kommer jag här anta att 

det beror på okunskap. Även om det finns en uppfattning om att palmolja inte är bra för miljön 

finns det fortfarande många frågetecken om varför den är dålig. En övervägande del av 

respondenterna visste antingen lite om hur produktionen av palmolja går till eller ingenting alls. 

Det bevisar att det finns en allmän kunskap men ingen djupare kunskap eller förståelse. 

 

När respondenterna tillfrågades varför de köper produkter med palmolja i svarade 50 % att de 

köpte palmolja på grund av okunskap. Det är dock väldigt motsägelsefullt med tanke på att en 

övervägande del av respondenterna svarade att palmolja är dåligt för miljön. Det betyder alltså 
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att de vet att det är dåligt, de har en grundläggande kunskap men ändå anser många att de inte 

har tillräckligt med kunskap för att kunna agera utefter den. De andra två mest valda 

svarsalternativen blev att det tar tid att läsa på innehållsförteckningen och att det fattas 

alternativ. Enligt Blake (1999, ss. 268–270) finns det en barriär som handlar om sociala 

begränsningar. Barriären innefattar tidsbrist, brist på information och brist på pengar. Precis 

som tidigare nämnt visade resultatet att priset är en avgörande faktor vid val av livsmedel. Det 

innebär att om en konsument anser att en produkt utan palmolja är för dyr, kommer den 

troligtvis att välja en billigare. Många av konsumenterna ansåg sig inte ha tid att läsa 

innehållsförteckningen, vilket visar en brist på tid. Genom att ha uppgett att de inte anser sig ha 

tillräckligt med kunskap, kan slutsatsen dras att det finns en brist på information. Resultatet 

visar alltså liknande barriärer som Blake (1999, ss. 265–270) fick fram i sin undersökning.  

 

Cirka 80 % av respondenterna svarade att de ibland, inte vet om de gör det eller att de köper 

produkter med palmolja i. Cirka 20 % svarade att de inte köper produkter med palmolja i. Det 

betyder att en stor del av de tillfrågade handlar produkter med palmolja i. Så även om de flesta 

av respondenterna svarade att de anser palmolja vara dåligt så agerar de inte utifrån den åsikten. 

Detta går att förklara med hjälp av value-action gap modellen. Den visade att det fanns ett gap 

mellan kunskap och beteende, där vissa barriärer gör att vi inte agerar utifrån den kunskap vi 

har. Undersökningens resultat visar ett liknande gap, där den kunskap konsumenterna besitter 

inte räcker till för att agera utefter den (Blake 1999, ss. 265–270).  

 

Kollmuss och Agyeman (2002, ss. 241–242) beskriver fyra faktorer som påverkar varför det 

uppstår ett gap mellan att veta att någonting är dåligt och ändå inte agera utifrån det. En av 

faktorerna som beskrivs är indirekt och direkt erfarenhet. Direkt erfarenhet uppstår om vi 

upplever någonting i verkliga livet, tex. en jordbävning, skogsbrand eller översvämning. Ofta 

upplever vi bara den indirekta erfarenheten, bl.a. när vi prata om klimatförändringar i skolan. 

Enligt Kollmuss och Agyeman (2002, ss. 253–256) kan vår miljömedvetenhet hämmas av 

känslomässiga begränsningar, tex. att miljöförstörelsen inte är märkbar. I fallet med palmolja 

går det inte att vara med om någon direkt erfarenhet. Inte många konsument kommer kunna 

uppleva hur regnskogen skövlas och de direkta konsekvenser det för med sig. Det är en del av 

förklaringen till varför det uppstår ett gap mellan respondenternas kunskap, medvetenhet och 

hur de agerar. Detta förklarar också varför den direkta erfarenheten är så viktig. Utan den så 

märker vi inte av förstörelsen som sker i andra länder. Detta är dock något som är svårt att göra 

någonting åt då vi i Sverige bor så långt bort från de områden där palmoljan produceras.  

 

Godis, margarin och kakor var de tre kategorier som flest respondenter angav när de ombads 

att nämna produkter som innehåller palmolja. Det innebär att många av respondenterna har en 

liknande bild av vilka produkter som innehåller palmolja. Varför det finns en gemensam bild 

av vilka produkter som innehåller palmolja är svårt att säga. Det skulle kunna bero på att det är 

de produkter som det pratas mest om i samband med palmolja. Något som är svårt att bevisa 

eftersom undersökning inte fokuserat på omvärlden påverkan på konsumtionen av palmolja. 

Det intressanta från detta resultat är att alla ändå har en gemensam bild av vilka produkter som 

innehåller palmolja. Det visade sig också att nästan 90 % av de tillfrågande inte visste vad 

RSPO står för. Ett resultat som liknar tidigare forskares resultat. I Ostfeld et al. (2019, ss- 1-9) 

undersökning framkom det att bara 5 % av de 800 000 tillfrågade visste vad RSPO stod för. 

Vilket visar att det verkar finnas en okunskap om certifierad palmolja. 

 

För att se hur respondenterna skulle agera vid olika förhållanden kopplade till köp av produkter 

med palmolja i fick de besvara två frågor. Den första frågan handlade om priset och vilken 

produkt de skulle välja om de kostade lika mycket, men den ena innehöll palmolja och den 
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andra inte. Svaret blev att nästan 74 % skulle välja den utan palmolja i och cirka 25 % svarade 

att det är annat som avgör val av produkt. Det är dock ett tecken på att priset har en stor 

betydelse för val och något som är viktigt för konsumenterna. Den andra frågan handlade om 

information och hur de skulle agera i en situation där produktens framsida visade att produkten 

innehåller palmolja. Här svarade nästan 84 % att de skulle välja bort produkten. Ett resultat som 

visar hur viktigt det är att det inte får ta för lång tid för att fatta ett miljövänligt beslut. Om 

konsumenten handlar produkter på ren vana kommer de inte se den informationen där det står 

utan palmolja, men om det istället stod på den produkt de brukar handla att den innehåller 

palmolja skulle troligtvis en reaktion uppstå. Det gäller att ha i åtanke att respondenterna kan 

ha valt det svarsalternativ som känts mest tilltalande i stunden, utan att egentligen reflektera 

över det. Att välja bort den produkten som innehåller palmolja är det förväntade svaret, vilket 

kan ha påverkat valet av svar. Däremot visar resultatet att det finns en vilja att göra rätt, även 

om inte den djupa kunskapen finns. Om det skulle vara lättare för konsumenterna att göra rätt 

skulle troligtvis fler göra därefter. 

 

Mål 2 i Agenda 2030 säger att det är viktigt att vi skapar ett hållbart jordbruk, som bidar till att 

ekosystemen upprätthålls (Regeringskansliet 2015, ss. 14). Något som produktionen av 

palmolja idag inte gör. Produktionen och konsumtionen av palmolja ökar och förväntas 

fördubblas inom 10 år (WWF 2018b). Om 10 år är vi nästan vid 2030, vilket innebär att de 

världens ledare kommer misslyckas att uppnå sitt mål om ett hållbart jordbruk. För att lyckas 

nå målet måste de agera snabbt och vidta åtgärder snarast. Enligt mål 15 i Agenda 2030 ska 

markförstöring, förlust av biologisk mångfald och avskogning förhindras fram till 2020 

(Regeringskansliet 2015, s. 27). 2020 är redan nästan år och ingenting tyder egentligen på att 

varken förlust av biologisk mångfald eller avskogning förhindras, snarare tvärtom. Agenda 

2030 mål 12 säger också att det är viktigt att skapa en hållbar konsumtion och produktion, för 

att människor ska ha den medvetenhet och information som behövs för att fatta rätt beslut 

gällande sin livsstil, för att vi ska kunna leva i harmoni med naturen (Regeringskansliet 2015, 

s. 24).  

 

Resultatet i denna studie visade att konsumenten enligt sig själv har en viss miljömedvetenhet 

vid konsumtion av livsmedelsprodukter. Däremot anser många att de inte har tillräckligt med 

kunskap för att fatta rätt beslut, något som går emot målet om att det ska finnas tillgång till 

information. Agenda 2030 står inför stora utmaningar och att mål kommer nås är högst 

osannolikt. Samtidigt som vi står inför stora utmaningar så växter befolkningen och mer mat 

måste därför produceras. Ju fler vi blir på jorden, desto mer resurser går åt. För att vi ska klara 

av att föda alla människor och samtidigt inte förvärra dagens situation, är det viktigt att vi skapar 

ett hållbart sätt att konsumera och producera matvaror på.  

 

5.3 Köns- och åldersskillnader  

 

Det går att se en skillnad mellan grupperna. De två grupperna som visade störst skillnader var 

kön och ålder. Könsskillnaderna var de som var mest framträdande. Resultatet visade att 

kvinnor i denna undersökning vara mer medvetna än män. Framförallt gällande deras syn på 

sig själva som miljömedvetna och om de läser vad produkter innehåller innan de köper dem. 

Det var också en större del kvinnor som svarade att de inte handlar produkter som innehåller 

palmolja, det visade sig också att de visste något mer om produktionen av palmolja än männen. 

En liten större andel av kvinnorna visste vad RSPO står för i jämförelse med männen. För att 

kunna jämföra åldersgrupper krävdes det att två åldersgrupper skapades. De över 31 år visade 

sig vara de som såg sig som mest miljömedvetna och oftast valde bort produkter med palmolja 

i. 
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De diagram som presenteras i resultatdelen visar att det finns en skillnad och att kvinnor är 

något mer miljömedvetna och har i större utsträckning mer kunskap om palmolja än män. Ett 

resultat som överensstämmer med tidigare forskning. I undersökningen genomförd av Ostfeld 

et al. (2019, ss. 1–9) var det kvinnorna som var mer benägna att handla miljövänliga produkter. 

Kollmuss och Agyeman (2002, s. 248) påpekar också att kön är något avgörande för att agera 

miljövänligt. Där har kvinnor en större oro för miljön och engagerar sig mer emotionellt, något 

som kan förklara varför det är fler kvinnor i denna undersökning som har mer medvetenhet och 

mer kunskap än männen. Att kulturella och sociala strukturer påverkar vårt beteende konstaterar 

Kollmuss och Agyeman (2002, ss. 248–249).  

 

Kanske har de kulturella strukturerna större påverkan på vårt beteende än vi tror. Vår gamla 

kultur visar en kvinna som tar större ansvar för både barn och hemmet, vilket har förändrats 

under de senaste årtiondena. Men kanske har det bara skiftat, istället har kvinnor fått tagit andra 

roller och ansvarsområden. Genom att bara prata med människor runt omkring, går det fort att 

få en uppfattning och känsla av att kvinnor idag är mer miljömedvetna och insatta i 

klimatproblematiken än män. Är detta en period vi kommer titta tillbaka på i framtiden och 

tacka kvinnorna för att de räddade världen eller kommer vi titta tillbaka och konstatera att alla 

behövs för att klara av det. Vem är egentligen beredd att chansa på det första?  

 

Resultatet analyserat utifrån åldersskillnaderna visade inte lika tydliga skillnader. Det visade 

sig att åldersgruppen 31 år och över är mer medvetna och har större kunskap än de under 20 år 

till 30 år. De över 31 år ser sig själv som mer miljömedvetna och läser oftare än den andra 

gruppen vad produkter innehåller. Det var också en betydligt större del av de över 31 år som 

svarade att de inte handlar produkter som innehåller palmolja.  

 

Även om åldern inte visat sig vara det direkt avgörande för hur konsumenten konsumerar 

palmolja så har det visat sig att erfarenhet är viktigt. Erfarenhet är en del av vad som avgör om 

konsumenten agerar miljövänligt eller inte. (Kollmuss & Agyemans 2002, ss. 249–252) Ju äldre 

personen är desto mer erfarenhet har personen hunnit samla på dig, vilket kan förklara det 

resultat som denna undersökning fick fram. Det skulle också kunna vara så att de äldre tjänar 

bättre, vilket ger de större möjlighet att konsumera de produkter de vill utan att styras lika 

mycket av priset. De två åldersgrupperna ha växt upp under olika perioder. Kanske har det gjort 

att de formats på olika sätt. Där de två åldersgrupperna är uppväxta under olika förutsättningar.  
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6. Slutsats  
 

Syftet med undersökningen var att undersöka vilken kunskap konsumenter har om palmolja i 

livsmedelsprodukter och hur miljömedvetna de är vid livsmedelskonsumtion. Hypotesen var att 

konsumenter har kunskap om palmolja men att de inte agerar utifrån den. Frågeställningarna 

var följande:  

• Vilken kunskap har konsumenter om palmolja i livsmedelsprodukter och hur 

miljömedvetna är de vid livsmedelskonsumtion? 

• Hur påverkar medvetenheten och kunskapen konsumentens konsumtion av palmolja i 

livsmedel?  

• Hur skiljer sig kunskapen och medvetenheten beroende på kön och ålder?  

Hypotesen visade sig stämma och frågeställningarna kan besvaras. Resultatet visade att 

konsumenterna har en grundläggande kunskap om palmolja i livsmedelsprodukter och att 

många ser sig själva som relativt miljömedvetna när de handlar livsmedel. Det fanns en bild av 

att sin egna medvetenhet var hög. De allra flesta ansåg att palmolja är dålig för miljön och hade 

en kunskap om att produktionen bidrar till skövling av regnskog. Det fanns också en gemensam 

bild av vilka produkter som innehåller oljan, tex. margarin/smör och kakor/bakverk. Även fast 

konsumenten såg sig själv som miljömedveten och visste att palmoljans produktion har negativa 

effekter på miljön, så räckte det inte för att de ska välja bort produkter med palmolja i. 

Konsumenterna har alltså en bild av sig själva som relativt miljömedvetna vid konsumtion av 

livsmedel, men som inte stämmer in på sättet de väljer att konsumera.  

 

Konsumentens medvetenhet och kunskap påverkar inte konsumtionen av palmolja i livsmedel. 

Resultatet visade att det istället fanns barriärer som utgjorde hinder för konsumenten. 

Barriärerna hindrar konsumenten från att agera miljövänligt vid konsumtion av 

livsmedelsprodukter med palmolja i. De mest framträdande barriärerna var pris, vanor, 

okunskap och tidsbrist. Det fanns en tydlig koppling mellan barriärerna och hur det kommer 

sig att konsumenten inte agerar utifrån sin vetskap om att palmoljans negativa effekter. 

Barriärerna utgör ett hinder för konsumenten och skapar ett gap mellan deras kunskap om 

palmolja och hur de agerar vid livsmedelskonsumtion. Resultatet visade att det finns vissa 

skillnader i kunskap och medvetenhet beroende på kön och ålder. Det blir framförallt tydligt i 

vissa frågor och resultatet visade att gruppen kvinnor och konsumenter över 31 år är de med 

mest kunskap och medvetenhet.  

 

Agenda 2030 innehåller värdefulla mål, som står för någonting bra. Dock tyder ingenting på att 

målen som presenteras i denna uppsats kommer nås, då utmaningarna är för många och stora. 

Avslutningsvis går det att konstatera att konsumenter vill att det ska vara lätt att göra rätt. Det 

finns en vilja att göra rätt även om det inte alltid finns rätt förutsättningar. Om konsumenterna 

har tillgång till rätt information kanske detta kan förändras. Vårt sätt att konsumera behöver 

förändras, viljans finns, nu bör den bara få ta mer plats bland hyllorna.  
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(Svensk översättning av FN:s Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable 

development). 

https://www.regeringen.se/49c2e4/globalassets/regeringen/dokument/finansdepartementet/age

nda-2030/att-forandra-var-varld_agenda-2030-for-en-hallbar-utveckling.png.pdf  [Hämtad 

2019-02-21] 

Roundtable of sustainable palm oil. (u.å) About us.  

https://rspo.org/about [hämtad 2019-03-21] 

Ruysschaert, D. & Salles, D. (2014). Toward global voluntary standards: Questioning the 

effectiveness in attaining conservation goals: The case of the Roundtable on Sustainable Palm 

Oil (RSPO). Ecological Economics,107, 438-446.  

Doi: 10.1016/j.ecolecon.2014.09.016  

Trost, J. & Hultåker, O. (2016). Enkätboken. 5. uppl. Lund: Studentlitteratur.  

Turner, E.C., Snaddon, J.L., Ewers, R.M., Fayle, T.M., & Foster, W.A. (2011). The Impact of 

Oil Palm Expansion on Environmental Change: Putting Conservation Research in Context. I 

Dr. Bernardes, M. A. (red.). Environmental Impact of Biofuels. London: Intech. ss. 19-40.  

https://eprints.soton.ac.uk/359401/1/19109.pdf [Hämtad 2019-02-25] 

Världsnaturfonden. (2018a). Living Planet Report - 2018: Aiming higher. Grooten, M. and 

Almond, R. E. A. (red.). WWF: Gland, Switzerland. 

https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2019/01/embargo_30-10_lpr2018_full-

report-pages_25102018.pdf [Hämtas 2019-02-04] 

 

Världsnaturfonden. (2018b). Palmolja. 

https://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/palmolja-soja-och-forandrade-

marknader/1551360-palmolja [hämtad 2019-02-04] 

  

https://doi.org/10.9745/GHSP-D-17-00132
https://doi.org/10.1088/1748-9326/aaf0e4
https://www.regeringen.se/49c2e4/globalassets/regeringen/dokument/finansdepartementet/agenda-2030/att-forandra-var-varld_agenda-2030-for-en-hallbar-utveckling.png.pdf
https://www.regeringen.se/49c2e4/globalassets/regeringen/dokument/finansdepartementet/agenda-2030/att-forandra-var-varld_agenda-2030-for-en-hallbar-utveckling.png.pdf
https://rspo.org/about
https://doi-org.bibproxy.kau.se/10.1016/j.ecolecon.2014.09.016
https://eprints.soton.ac.uk/359401/1/19109.pdf
https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2019/01/embargo_30-10_lpr2018_full-report-pages_25102018.pdf
https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2019/01/embargo_30-10_lpr2018_full-report-pages_25102018.pdf
https://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/palmolja-soja-och-forandrade-marknader/1551360-palmolja
https://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/palmolja-soja-och-forandrade-marknader/1551360-palmolja


 

 33 

Bilaga 1: Enkät  
 

1.Vilket kön identifierar du dig med? 

 

      Kvinna 

 

      Man 

 

      Annat  

 

 
2.Hur gammal är du? 

 

       Under 20  

 

       20 – 30 år  

 

       31 – 40 år 

 

       41 – 50 år  

 

       51 – 60 år 

 

       61 – 70 år  

 

       Över 70  

 

 

3. Vad är din högsta avslutade utbildning? 

 

      Grundskola 

 

      Gymnasium 

 

      Högre utbildning  

 

      Ingen utbildning  

 

 
4. Vart bor du? Ange kommun i kommentarsfältet  

 

      Centralt 
 

      Bostadsområde (lägenhet) 

 

      Villaområde 

 

      Landsbygd  

 

Kommun:………………………………………………………………………………………………… 
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5. Vart handlar du oftast dina livsmedel? 

 

        Ica 

 

        COOP 

 

        Hemköp 

 

        Willys 

 

        Lidl 

 

Annan: ………………………………………….. 
 

 

6. Vad avgör ditt val av livsmedel? Välj max 3 svarsalternativ  

 

      Pris 

 

      Miljömärkt 

 

      Produktens utseende  

 

      Närproducerat  

    

      Vana 

 

      Hälsosamt 

 

      Innehållet 

 

      Mattrend 

 

Annat:…………………………………………………… 

 

 

7. Ser du dig själv som en miljömedveten person när du handlar livsmedel? 

 

       Ja 

 
       Måttligt 

 

       I liten grad 

 

      Nej 

 

 

8. Läser du vad produkter innehåller innan du köper dem? 

 

      Alltid 

 

      Nästan alltid 

 

      Ibland  

     

P 
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      Aldrig 

 

 

9. Vad tycker du om palmolja? 

 

      Det är bra 

 

      Det är dåligt 

 

      Ingen åsikt  

 

       Annat  

 
Förklara ditt svar mer utförligt  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

10. A) Vet du hur produktionen av palmolja går till? 

 

      Ja 

 

      Nej  

 

 

(Svara på fråga B om du svarade ja eller lite grann på föregående fråga, annars gå till nästa 

fråga) 

 

B) Kan du nämna någon effekt som palmoljans produktion har? 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

11. A) Handlar du produkter som innehåller palmolja?  

 

      Nej 
 

      Ja 

 

      Ibland 

 

      Vet ej  

 

 

B) Varför? Välj max 2 svarsalternativ  

 

      Det är dåligt för miljön 

 

      Brist på kunskap  

 

     

D

å 
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      Jag har inte tid att läsa på innehållsförteckningen 

 

      Det fattas alternativ produkt  

 

      Jag är inte intresserad  

 

      Priset  

 

      Annat: ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

12. Ange produkter du vet innehåller palmolja. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

13. Vet du vad RSPO står för? 

 

      Ja 

 

      Nej  

 

 

14. Om en produkt kostar lika mycket med som utan palmolja, vilken väljer du? 

 

      Den med palmolja 

 

      Den utan palmolja  

 

      Det är annat som avgör vilken jag väljer  

 

 

15. Om det skulle stå på en produkts framsida att den innehåller palmolja, skulle du välja bort 

den? 

 

      Ja 

 

      Nej  

 

      Det kvittar  
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