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Abstract 

Miljöproblemen blir allt mer aktuella, människor blir mer upplysta och utbudet av de 

ekologiska livsmedlen ökar i butikerna. Allt fler börjar handla ekologiskt, men 

fortfarande är det merparten som väljer att inte handla ekologiskt trots att de har en 

positiv inställning till ekologisk konsumtion. För att klargöra vad som ligger bakom 

konsumentens val av varor intervjuades fyra informanter, två som till vardags handlar 

ekologiskt och två som handlar konventionellt.  Det finns många anledningar till 

varför inte konsumenter väljer att handla ekologiskt. När konsumenten står för ett val 

av vara så är det flera kriterier som spelar in så som kvalitet, hälsa, pris och etiska 

aspekter. Förutom dessa kriterier så handlar konsumenten utefter vana, kunskap och 

grupptillhörighet. Det visade sig att de båda ekologiska informanterna hade stor 

kunskap och engagemang i att handla ekologiskt, och såg det mervärde som 

ekologiska produkter har, och struntar därför i prisskillnaderna. Informanterna som 

handlade konventionellt hade inte kunskap om ekologiska varor och såg därmed inte 

mervärdet i de ekologiska varorna, utan handlade istället utefter vana och kvalitet.  

 

Keywords: Ecological, consumption, behaviour, knowledge, food   

Abstract 

These days the environmental problems are getting more in focus and the supply of 

organic food is increasing in the supermarkets. More people are buying organic food 

than before but the majority still chooses to buy conventional food despite that they’re 

often positive towards the organic option. To clarify what lies behind the consumers´ 

shopping habits I have interviewed four informants. Two who usually buy organic 

food and two who usually buy conventional food.  There are several reasons why the 

consumer chooses to buy conventional food and not the organic option. When the 

consumer faces several options there are different factors such as quality, health, prize 

and ethical aspects that matter. Their existing shopping habits, knowledge and their 

social identity are also factors that matter. The two ecological consumers had 
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knowledge and interest in organic food and despite the prize difference they 

appreciated the extra value of it. The conventional consumer lacked knowledge of 

organic food and didn’t appreciate its advantages. Instead they choose to buy food 

after their habits and the quality of the products.  
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Förord 

Jag vill tacka mina informanter för att de ställde upp på intervjuerna och låtit mig ta 

del av deras konsumtionsvanor. 

Jag vill även tacka min handledare Åsa för hennes engagemang, givande 

handledarmöten samt trevlig diskussion kring ämnet. 

Slutligen vill jag tacka till mina tre studiekamrater Karin, Annette och Linda för bra 

diskussioner kring uppsatsen och dess upplägg.     

 

 

Anna-Karin Söderlund 

Januari 2009, Linköping 
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Inledning 

Miljöproblemen hopar sig och miljöfrågorna blir allt mer aktuella och ingen kan väl 

längre undgå att höra om situationen. Individen uppmanas att dra sitt strå till stacken 

genom att bland annat spara på energi, sopsortera och handla ekologiska matvaror. 

Sopsorteringen har kommit långt i det svenska samhället och många väljer att sortera 

sina sopor, många väljer också att spara på elen om än av ekonomiska skäl. Det 

ekologiska utbudet i butikerna har varit snålt, och det har varit svårt för konsumenten 

att göra ett ekologiskt val. Men nu ökar det ekologiska utbudet markant i butikerna. 

Många nya ekologiska märkningar kommer till och affärerna vill marknadsföra sig 

som ekologiska. Coop har länge haft sitt ekologiska märke Änglamark, men nu har 

även ICA och Axfood kommit med sina egna märkningar I love eko respektive 

Garant. I och med ett större utbud av ekologiska varor stiger också den ekologiska 

konsumtionen, vilket konsumentverket bekräftar, men de hävdar också att ökningen 

sker för långsamt.(Konsumentverket [KO], 2006:10) Även om många konsumenter är 

positivt inställda till att handla ekologiskt och de har förutsättningarna för att handla 

ekologiskt, så är det merparten som väljer att inte göra det.  Eftersom jag har en 

miljövetarbakgrund och dessutom jobbar extra på en stormarknad så har jag inte 

kunnat undgå att märka ökningen av de ekologiska varorna i matvarubutikerna. Jag 

har också märkt att allt fler efterfrågar de ekologiska varorna, men även att många 

konsumenter fortfarande inte noterar dem eller helt enkel ignorerar dem.  Jag tycker 

det är intressant att trots att många av konsumenternas har rätt förutsättningar för att 

handla ekologiskt så gör de inte det. För mig känns det självklart att handla ekologiskt 

om man har möjlighet, och vill därför i denna uppsats undersöka vad det är som får 

konventionella konsumenter att handla som de gör. Jag ska även titta på ekologiska 

konsumenter, och kommer på så vis kunna jämföra de olika konsumenterna med 

varandra. Så det jag vill få ut av uppsatsen är vad som påverkar konsumenten i dess 

val av konventionella och ekologiska varor.   
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Syfte  

Syftet med uppsatsen är att se på konsumtionen av ekologiska matvaror hos fyra 

informanter, två som handlar konventionellt och två som handlar ekologiskt. 

Uppsatsen ska även klargöra vad som ligger bakom informanternas val av ekologiska 

och konventionella matvaror. Genom att jämföra de olika konsumtionstyperna ska jag 

kunna se vad som styr mot ett konventionellt respektive ekologiskt handlande.  

 

Frågeställningar 

• Hur ser konsumtionen av ekologiska respektive konventionella varor ut hos 

informanterna? 

• Vad har informanterna för syn på konventionellt handlande respektive ekologiskt 

handlande? 

• Vad är det som skiljer de konventionella informanternas tankar från de 

ekologiska informanternas tankar om matkonsumtion? 

 

Metod 

Mitt arbete har varit enligt en induktiv förhållningsätt, det vill säga att jag började 

med att samla empirin och därefter och delvis samtidigt formulerat begrepp i form av 

hypoteser och teorier.(Backman 2006:48) Jag har använt kvalitativa intervjuer som 

huvudsaklig metod, där jag har intervjuat fyra olika informanter vid enskilda tillfällen. 

Jag har använt mig av semistrukturerade intervjufrågor, strukturerade på så vis att jag 

hade möjlighet att jämföra svaren från de fyra informanterna, och delvis öppna 

eftersom jag ville att mina informanter skulle ha möjlighet att utveckla sina egna 

resonemang inom ramen för uppsatsens ämne.  

Intervjutillfällena skilde sig ganska mycket åt, tanken jag hade från början vara att 

spela in intervjuerna på mp3 och sedan transkribera inspelningarna och därefter arbeta 

med materialet. För att inte avslöja mina informanters identitet har jag valt att inte 

använda deras riktiga namn, utan bytt ut dem till Petra, Jennie, Kristin och Tina. Den 

första intervjun jag hade tillsammans med Petra hos en gemensam bekant till oss över 

en kopp te började inte särskilt bra, då inspelningen inte ville fungera. Jag fick istället 
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göra noteringar under hela intervjun, som jag efteråt satte mig ned och skrev rent till 

en sammanhängande konversation. Den andra intervjun skedde hemma hos Jennie 

medan hennes yngsta son sov och den äldre var hos sina farföräldrar. Till den 

intervjun hade jag ordnat med inspelningen så den fungerade, och efter intervjun satte 

jag mig ned för att lyssna på inspelningen och insåg då att jag tyckte det var mycket 

lättare att komma ihåg intervjun då jag skrivit ned den. Istället för att transkribera det 

inspelade materialet så gjorde jag ett referat på det istället. På de två efterföljande 

intervjuerna bestämde jag mig därför för att strunta i inspelningen då jag själv tog in 

materialet bättre då. Min tredje intervju var med Kristin och skedde i två sessioner då 

tiden inte räckte till. Den första ägde rum hemma hos mig och den andra ägde rum på 

vårt gemensamma jobb. Jag känner i efterhand att vi nog hade behövt sitta ned utan 

någon tidsfrist, då kanske intervjun hade utvecklats annorlunda. Intervjun med Tina 

skedde på Tinas universitet i ett folktomt café där vi kunde prata helt ostört. 

Intervjuerna med Kristin och Tina spelades inte in, utan jag skrev anteckningar under 

intervjun som jag sedan bearbetade. Till alla intervjuerna hade jag med en lista med 

frågor jag ville ha svar på innan intervjun var slut. De var mest till för stöd så att jag 

inte skulle glömma något. Frågorna är uppdelade mellan ekologisk och konventionell 

konsumtion och ligger som bilagor.  

Eftersom alla mina informanter mer eller mindre vet att jag har läst miljövetenskap 

och att jag är ekologisk i mina vardagliga ageranden, är jag medveten om att jag kan 

ha haft påverkan på mina informanters svar. Det är mycket möjligt att informanterna 

har svarat med ett svar som de tror att jag vill höra. Jag tycker dock att de två 

informanterna som inte handlade ekologiskt svarade ärligt på frågorna och försökte 

inte täcka sitt ”dåliga” agerande. Däremot så sade båda informanterna under intervjun 

att de är medvetna om att de ”borde” agera annorlunda, och båda sa i slutet av 

intervjun att de tror att de kommer notera och tänka på ekologiska frågor efter att ha 

pratat med mig. Om det var för att tillfredställa mig får tiden utvisa. Jag tror inte jag 

har haft så stor påverkat mina två ekologiska informanter, utan de verkar vara 

uppriktiga i sina svar.  
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Avgränsningar 

Jag valde att intervjua fyra informanter eftersom jag ville ha representanter från olika 

typer av konsumenter, både konventionella och ekologiska. Med fyra informanter 

hade jag också möjlighet att göra en djupare studie av konsumenterna, vilket inte hade 

varit möjligt med fler informanter. Med den tidsramen jag hade för uppsatsen så 

tycker jag att avgränsningen och urvalet av informanter har uppfyllt syftet med min 

studie. För att kunna se skillnaden mellan ekologiska och konventionella konsumenter 

bestämde jag mig för att två av mina informanter skulle handla ekologiskt och två 

skulle handla konventionellt. Jag bestämde mig också för att alla fyra informanter 

skulle vara kvinnor, då jag inte ville att det skulle bli ett för stort spektra av skillnader 

mellan informanterna. Från början bestämde jag också att det skulle vara kvinnor med 

barn som har relativt stor konsumtion av matvaror. Men efter att ha hittat tre 

informanter med dessa kriterier så tog det stopp. Så min fjärde informant blev en 

student, vilket jag ändå tror blev bra då hon förde in en liten annan syn på konsumtion 

än kvinnorna med barn. Tre av informanterna är bekanta till mig sen tidigare, men 

inte så att jag känner till deras konsumtionsvanor. Den fjärde informanten känner jag 

inte alls utan det var en bekant till mig som tipsade mig om att hennes studiekamrat 

handlar ekologiskt.   
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Bakgrund 

Det här avsnittet kommer att ta upp de vanligaste ekologiska märkningarna i Sverige 

samt rättvisemärkning. Jag kommer även att ta upp de största livsmedelskedjornas 

ekologiska policyer. Urvalet av märkningar och butiker är gjorda på basis av 

informanternas uppgifter. 

 

Ekologiska och Rättvisemärkningar  

KRAV (Konsumentens Rätt Att Välja) bildades 1985, främst för att skapa en 

trovärdig märkning av ekologiska livsmedel, men även för att förenkla för 

konsumenten att kunna göra sina dagliga inköp miljövänliga. KRAV är det största 

svenska märket som symboliserar ekologisk mat, men det tar även hänsyn till god 

djurhållning, god hälsa och socialt ansvar. I ett KRAV-godkänt lantbruk används inga 

kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Istället för bekämpningsmedel hålls 

skadedjur borta genom att växtföljden varieras, konstgödseln ersätts med stallgödsel 

eller kvävefixerande växter som har mindre påverkan på naturen. Ett KRAV-godkänt 

lantbruk ska också använda sig av försiktighetsprincipen, vilket bland annat innebär 

att de inte får använda genmodifierade organismer i växtförädlingsprocesser. (URL 1)  

Djurhållningen på de KRAV-godkända lantbruken ska utgå från djurens naturliga 

beteende, och skötseln och miljön djuren är i ska främja djurens hälsa och välfärd. 

När det gäller nöt, gris och fårproduktion så ska de ha fri tillgång till ekologiskt foder 

och hö samt gå ute på bete stora delar av året. Ungarna ska stanna hos mamman och 

dia så länge som det behövs, men griskultingarna separeras från sin mamma tidigare 

än vad kalvarna och lammen gör. Det är också viktigt att transporten och slakten av 

djuren sker lugnt och värdigt. Hönsen på en KRAV-godkänd gård får ekologiskt 

foder, de ska ha möjlighet till att gå ute och krafsa och picka mask och gräs. Det får 

vara högst sju hönor per kvadratmeter och där ska de ha tillgång till en pinne att sitta 

på samt ett rede att lägga äggen i. (URL 1) 

Då KRAV-godkända produktioner har minimerat hanteringen av kemikalier samt 

exponering av gifter, leder det till att arbetarna vi dessa produktioner får en mer 

hälsosam arbetsmiljö. Genom KRAV´s regelverk kan KRAV underkänna en 

produktion som visar på undermåliga arbetsvillkor och sociala förhållanden. De 
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KRAV-godkända produkterna är inte bara bra för hälsan hos de anställda, 

välbefinnandet hos konsumenterna ökar också. KRAV menar också att 

konsumenterna får ett ökat mentalt välbefinnande då konsumenten har vetskap om att 

de KRAV-godkända livsmedlen är producerade utan kemiska bekämpningsmedel, 

konstgödsel, onödiga tillsatser och onaturliga tillverkningsmetoder. Om KRAV-

godkända produkter bidrar till ett mer fysiskt välbefinnande är mer tveksamt. Viss 

forskning tyder nämligen på att ekologisk föda innehåller högre nivåer av vissa 

ämnen som är bra för hälsan, men det finns också forskning som dementerar detta. 

KRAV tycker därför att det är viktigt att se på det ekologiska handlandet ur ett mer 

långsiktigt perspektiv, KRAV-godkända livsmedel är bra för miljön och en bra miljö 

är förutsättning för en god hälsa. (URL 1) 

Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som är en garanti för att produkten 

uppfyller de internationella Faritrade-kriterierna. Rättvisemärkt är den svenska 

representanten i Fairtrade Labelling Organizations International (FLO). FLO bildades 

1997 och är en paraplyorganisation som förenar 21 länders märkningsinitiativ och är 

den organisation som utvecklar Fairtrade-kriterierna. De rättvisemärkta produkterna 

bidrar till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, barnarbete och 

diskriminering motverkas, demokratin och organisationsrätten främjas, lokalsamhället 

utvecklas socialt och ekonomiskt samt att miljöhänsyn och ekologisk produktion 

främjas. (URL 2) 

Svanen är det officiella miljömärket för Norden och drivs utan vinstintresse på 

uppdrag av regeringen. Svanenmärkningen infördes 1989 av Nordiska rådet. Idag 

finns det ett brett urval av Svanenmärkta varor och tjänster, allt från tvättmedel till 

hotell. De miljökrav som Svanen har omfattar produktens hela livscykel, från råvara 

till avfall. För att driva utvecklingen framåt så är dessa krav inte beständiga utan höjs 

steg för steg ungefär vart tredje år. Syftet med Svanenmärkningen är att bidra till 

arbetet för en hållbar konsumtion. (URL 3) 

Butikerna 

Ekolådan är ett företag som drivits sedan 2003 via internetsidan www.ekoladan.se. 

Där kan man bli prenumerant och därmed beställa ekologiska grönsaker och frukt 

direkt hem till dörren. Ekolådan vill bidra till att ett brett och högkvalitativt sortiment 

av ekologiska livsmedel blir tillgängligt till så många som möjligt. Genom att varorna 
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kommer direkt till dörren så minskar antalet mellanhänder och avståndet mellan 

producent och konsument. Ekolådan levererar över 3500 ekolådor varje vecka, som 

levereras direkt till konsumenten eller till ett uppsamlingsställe där konsumenten kan 

hämta sin låda. Alla Ekolådans leverantörer är ekologiska och förbinder sig till att 

följa EU-lagstiftningens regler för ekologisk odling. (URL 4) 

Dagligvaruhandeln avgör hur mycket ekologiska varor det finns i butikerna, och de 

olika företagen jobbar olika mycket för att få in mer ekologiska varor i butikerna. 

Coop är det företag som längst har främjat de ekologiska varorna i sina butiker, redan 

1991 tog Coop fram sitt egna ekologiska varumärke Änglamark. Målet med 

Änglamark är enligt Coop att ”verka för en hållbar konsumtion där den enskilda 

människans hälsa, vår miljö och det etiska perspektivet (inte mist hur djur behandlas) 

är centrala byggstenar.”(URL 5) Idag står Coop för 44 procent av den totala 

ekologiska försäljningen, och arbetar för att Coop ska vara fortsatt ledande med den 

ekologiska försäljningen. (URL 5)  

ICA främjar också de ekologiska varorna men marknadsför det inte lika starkt som 

Coop. Samtidigt som Coop kom med Änglamark så kom ICA med SKONA, som är 

en ekologisk märkning för bland annat rengöringsmedel och papper. År 2000 kom 

även ICAs ekologiska sortiment utav matvaror, som numer heter I love eko. ICA 

jobbar ständigt med att öka det ekologiska sortimentet och ha ett stort ekologiskt 

sortiment.(URL 6)  

Willys drivs av Axfood som även driver Hemköp och PrisXtra. Willys marknadsförs 

främst som en lågprisbutik, men Willys har även ekologiska varor som Axfoods egna 

ekologiska märke Garant. Garant är ett tämligen nytt märke som ska ha hög kvalité 

med lågt pris. De ekologiska varorna från Garant kommer från producenter i Sverige 

som uppfyller de krav som krävs för att bland annat bära KRAV-märket.(URL 7)  

När jag tittade på Nettos hemsida så hittade jag ingen information om företagets 

inställning till ekologiska varor men enligt en artikel från “Miljörapporten” så 

påbörjade Netto satsning på ekologiska varor 2005. Vd för svenska Netto Mark 

Jensen är mycket positiv inför satsningen och tror att det går att sälja mycket mer 

ekologiska varor bara priset är det rätta. Netto ska ligga 15-20 procent lägre i pris på 

de ekologiska varorna än de andra aktörerna och vill konkurrera med ICA och Coop 

om marknaden för ekologiska livsmedel. De ekologiska livsmedel som Netto ska ha I 
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hyllorna är främst svenskproducerat, men det kommer också att vara en del danska 

produkter. (URL 8)       

EcoDriving 

EcoDriving är en utbildning som hållits av STR (Sveriges trafikskolors riksförbund) 

sedan 1997. Utbildningen lär bilisten att köra sparsamt och ekonomiskt samtidigt som 

man värnar om miljön. Bilisten kör ekologiskt genom att bland annat hoppa över 

växlar, accelerera snabbt och att motorbromsa. EcoDriving vänder sig främst till 

företag men används även på gymnasieskolor och trafikskolor. EcoDriving har 

utarbetats av myndigheter i Finland, STR har tillsammans med Vägverket och 

energimyndigheten bearbetat detta material och anpassat det för svenska förhållanden. 

STR har som mål att så många trafikskolor som möjligt ska bli miljömedvetna och 

vara med och skapa en grönare trafikmiljö. (URL 9) 
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Ekologisk konsumtion i teorin 

Enligt en undersökning konsumentverket låtit göra så visar sig den större delen av de 

tillfrågade konsumenterna var positivt inställda till ekologiska varor och har vilja att 

välja ekologiskt. Trots det så var försäljningen av ekologiska varor endast 3 procent 

av den totala försäljningen av livsmedel 2006. (KO, 2006:10) Med tanke på de 

redovisade attityderna för ekologiska varor så borde den procentsatsen vara högre, 

och det verkar råda ett gap mellan tanke och praktiskt handlande från konsumenternas 

sida. Det finns många olika anledningar till varför man inte handlar som man tänker. 

(KO, 2006:11) Då det finns ett överflöd av information kopplat till livsmedel så har 

konsumenten mycket att ta hänsyn till, så som innehåll av fett, butikens egna 

varumärken, premium (exklusiva) varumärken och ekologiska varumärken. För att 

hantera detta så filtrerar konsumenten bort viss information. Filtret släpper i första 

hand genom den information som individen är mest intresserad av. Det är få 

konsumenter som sätter det ekologiska som första kriterium för vad en vara måste 

uppnå, men det betyder inte att resten av konsumenterna är helt ointresserade av de 

ekologiska varorna. Det är bara det att de ekologiska aspekterna hamnar långt ned på 

listan över önskade produktegenskaper, och att de därför ofta faller utanför ramarna 

för aktuella urvalskriterier. (KO, 2006:41)   

 

Vana 

Många konsumenter bestämmer sig redan innan de går in i butiken för vad de ska 

handla, och det sker inte några större avvikelser från det man bestämt sig för. Vanans 

makt har stor betydelse för vad som läggs i vagnen och konsumenten påverkas sällan 

av det som butiken skyltar med. (KO, 2006:33)  

Vanor förenklar livet, genom vanor slipper man överväga och utvärdera alternativa 

handlingsmöjligheter. Eftersom vanor är så praktiska så bryts de sällan, och för att 

bryta en vana krävs ordentligt engagemang för att kunna agera på ett nytt sätt.  Det tar 

därför lång tid att etablera nya konsumtionsmönster och det är lätt att falla tillbaka i 

gamla vanor om inte tillräckligt med engagemang finns som till exempel att ta sig tid 

och leta efter ekologiska alternativ. Så om konsumenten inte redan har en ekologisk 

vana så är det stort steg att gå från konventionellt till ekologiskt.(KO, 2006:70) För att 
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förändra den gamla vanan så krävs en process som innefattar flera faser, det kan alltså 

ta tid att gå från en gammal vana till en ny.(Biel, 1999:51) Det som kan förhindra en 

vanebrytning kan vara negativa föreställningar om det nya alternativet, avsaknad av 

detaljkunskap och fysiska hinder. Det som underlättar att skapa en ny vana är konkret 

information, existerande alternativ och tydliga handlingsinstruktioner.(Biel, 1999:53) 

Även om vanan har stor inverkan på konsumenten så är konsumentens engagemang 

olika mellan de skilda köpsituationerna. Något som kan spela roll i konsumentens 

engagemang i butiken är bland annat tiden. Stressade konsumenter har inte samma tid 

att reflektera över vad det är för vara de köper. (KO,  2006:70) Enligt en 

konsumentstudie så rapporterades det att den genomsnittliga tid som läggs på att 

inhandla ett livsmedel är sju sekunder. Detta speglar också den lilla tid till reflektion 

som ges vid det slutliga beslutet.(Biel & Dahlstrand, 2005:42) Stora delar av de inköp 

konsumenten gör baseras på oreflekterade vanor, det är främst sådana köp som görs 

ofta. 

 

Ekonomi 

Ofta ges ”ett för högt pris” på de ekologiska varorna som förklaring till varför det inte 

handlas mer ekologiskt. I själva verket varierar priserna mellan de ekologiska och 

konventionella varorna mycket beroende av vilket livsmedelsslag det är. (KO, 

2006:20) Men för många konsumenter är inte prisfrågan det verkliga skälet till att 

avstå från att handla ekologiskt. Det handlar snarare om att ”mervärdet” inte 

motsvarar den prisskillnad som är mellan konventionella och ekologiska varor.  Även 

om konsumenten inte kan tänka sig att handla en dyrare ekologisk vara, så är de 

ibland villiga att betala mer för en särskild vara med likvärdiga produktegenskaper 

fast med ett särskilt varumärke.(KO, 2006:41) Ju mer en vara upplevs uppfylla några 

av de mervärden konsumenten söker, desto större är betalningsviljan hos 

konsumenten. (KO, 2006:45) I ”Ekologiska livsmedel – ett strategiunderlag för 

livsmedelsbranschen” tas ett exempel upp på detta:  

 

 

”Exemplen på detta är vanliga inom allt från bilar till t-shirts. Vi är 

villiga att betala flera hundra kronor mer för en t-shirt från t.ex. 
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varumärket Tiger, än om vi köper den från t.ex. varumärket H&M. Tiger 

har uppenbarligen lyckats ladda sin funktionsmässigt jämförbara 

produkt med ett högre värde hos kunden. Ett värde som visar sig i en 

högre betalningsvilja.” (KO, 2006:50) 

 

Kunskap 

Information är ett viktigt redskap för att öka konsumtionen av ekologiska livsmedel, 

även om information och kunskap inte ensamt kan förändra beteende hos 

konsumenten. En positiv attityd till att utföra en miljövänlig handling är mer trolig att 

förvandlas till ett beslut om att agera, ju mer kunskap personen har om 

miljöproblemen. (Thøgersen, 2005:59) Att vara medveten om att ens beteende kan få 

dåliga konsekvenser och att veta att det finns ett alternativt beteende som kan 

förhindra de problematiska konsekvenserna är ofta inte nog för att kunna ändra ett 

beteende. Attityder som inte är väl grundade i säkerställd kunskap och information 

har liten påverkan på besluttagande och beteende. (Thøgersen, 2005:58) Frivilligt 

agerande för att bevara miljön från konsumentens sida sker bara om konsumenten är 

väl informerad om miljöproblemen, men kan hjälpa till att lösa problemen genom att 

förändra sitt eget beteende om konsumenten har möjlighet att bete sig på ett 

eftersträvansvärt sätt. Eftersom miljöproblemen kan synas ganska komplexa så är det 

ofta så att konsumenterna väljer att inte förändra sitt beteende. (Thøgersen, 2005:60) 

Konsumenter tycker det är svårt att värdera den miljöinformation de får och känner 

därför ambivalens över köp av ekologisk mat. Dessutom hamnar ofta miljöintresset i 

konflikt med andra värderingar konsumenten har då de handlar, så som att handla 

ekonomiskt.  (KO, 2006:68) 

 

Gruppåverkan 

Vår konsumtion av livsmedel förekommer i sociala och kulturella sammanhang 

och är sällan en isolerad företeelse. Det vi konsumerar är beroende av hur vi 

uppfattar oss själva, för de produkter som konsumeras bidrar till att skapa vår 

identitet och hur vi uppfattas av andra.  
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”Konsumtionen kan därmed också liknas vid ett språk. Hur 

konsumtionsspråket skall tolkas beror på det sammanhang som 

konsumenten tillhör och är resultatet av ett ständigt samspel med t ex 

familj, vänner, andra konsumenter, butiker, tillverkare, reklam och 

media.”(KO, 2006:71) 

 

Därmed kan en och samma produkt betyda olika från konsument till konsument.(KO, 

2006:71) Varför inte människor väljer att inte samverka för miljön är framför allt på 

grund av egenintresset, blandat med oförmåga eller ovilja att ta hänsyn till långsiktiga 

negativa konsekvenser. När individer väljer att samverka beror det främst på att de 

internaliserat värden och normer. Det kan också bero på att individen inte vill bryta 

mot kulturella påbud, och särskilt inte om individens agerande uppmärksammas utav 

andra. Gruppidentitet är istället det som bidrar till att en individ skulle välja att 

samverka, gruppidentiteten kan bland annat bidra till att individen känner tillit till 

andra inom gruppen, och där det ofta finns starka normer kring att gruppens 

medlemmar på olika sätt ska samverka.(Biel, 1999:49) 

 

Hälsa och kvalitet 

Konsumenter värderar egenskaperna god smak, kvalitet och hälsa hos en vara mycket 

högre än att varan är ekologisk. De konsumenter som faktiskt handlar ekologiskt 

uppfattar den ekologiska maten som mer hälsosam, då den inte innehåller 

bekämpningsmedel, gödningsmedel och onödiga tillsatsämnen, medan den 

konventionella konsumenten ser en vara med mindre fett och fler fibrer som 

hälsosamt.(KO, 2006:68) Varans nyttighetsgrad kan ses på olika sätt beroende av vad 

för åsikter konsumenten har.    

 

”En konsument som drivs av att handla ekologiskt, uppfattar sannolikt inte 

ett genmodifierat äpple som ”nyttigt”, medan en konsument som inte fäster 

någon betydelse vid hur varan producerats antagligen tycker att äpplet 

uppfyller kriterierna för begreppet ”nyttigt”.”(KO, 2006:45) 
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Om en konsument ska välja mellan olika sorters bröd i ett bageri ur ett ekologiskt 

perspektiv krävs det ofta att mer traditionella matkvalitetsaspekter, så som fräschhet, 

smak och doft, blir underordnande faktorer för konsumenten. Ofta är det mer 

traditionella lockelser än värderingar som spelar in i konsumentens val. (Biel 

&Dahlstrand, 2005:45)  
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Ekologisk konsumtion i praktiken 

Informanterna  

Jag har intervjuat fyra informanter om deras handlande av dagligvaror.  Min första 

informant heter Petra och är 36 år. Petra bor i en mindre stad som är en förort till en 

storstad. Hon bor där tillsammans med sin man och sina två söner som är fyra och sex 

år. Petra har en treårig högskoleutbildning i grunden och jobbar numer halvtid på ett 

företag där hon har hand om bokföring och ekonomi, dessutom så säljer hon ljus via 

homepartyn på halvtid.(Det är på detta sätt som jag har kommit i kontakt med Petra). 

Min andra informant är Jennie och hon är 27 år. Jennie bor i en mindre stad som 

ligger en timmes bilfärd från närmsta storstad. Där bor hon i en villa tillsammans med 

sin sambo och deras två söner på två och fyra år. Jennie driver en egen frisersalong 

och har varit frisör sedan hon gick ur gymnasiet. Eftersom hon driver salongen i en 

byggnad intill villan så behöver hon aldrig åka bil till jobbet utan kan gå. 

Kristin är min tredje informant. Hon är 40 år och bor i en liten förort till en storstad. 

Hon bor i en villa tillsammans med sin sambo och sina två barn, en tjej som är 12 år 

och en kille som är 17 år. Kristin har en tvåårig gymnasieutbildning i distribution och 

kontor (Ungefär som dagens handelsprogram) Efter det har hon jobbat i olika butiker, 

och just nu så jobbar hon som butiksbiträde på Coop forum i storstaden. Dit pendlar 

hon varje dag med bil på grund av de dåliga kollektiva alternativen.  

Min sista informant heter Tina och skiljer sig lite från de andra informanterna då hon 

inte har några barn och dessutom fortfarande studerar. Tina är 27 år och bor centralt i 

en storstad i en lägenhet tillsammans med sin sambo. Hon studerar personal och 

arbetsvetenskap vid universitetet. 

 

Butikerna 

De fyra olika informanterna skiljer sig mycket åt när det gäller deras handlande av 

dagligvaror.  De har alla vissa affärer som de handlar i och vissa rutiner i sitt 

handlande. Petra handlar matvaror ungefär två gånger i veckan, och då storhandlar 

hon inte. Hon handlar oftast ensam men ibland så är även hennes sambo med, det 
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påverkar inte hennes handlande men hon stör sig lite på att han inte handlar 

ekologiskt så som hon gör (Hon berättar om en mjölpåse som han köpt som inte var 

ekologisk, som står i skåpet och stör henne). Petra handlar på tre olika butiker; ICA 

supermarket, ICA kvantum och en liten mindre butik som bara har ekologiska varor. 

Dessutom handlar Petra en del av sina varor via ekolådan, som är en internetbutik. 

Jennie brukar handla matvaror ungefär varannan dag och hon storhandlar aldrig eller 

sällan, hon tror inte att hon handlar mer då hon småhandlar eftersom hon handlar efter 

inköpslista.  Hon handlar oftast ensam men är sambon med så blir det oftast att de 

handlar mer. Hon handlar oftast på ICA kvantum som ligger i staden, på bilavstånd 

från bostaden. Jennie tycker att utbudet i hennes butik är bra och tillfredställer hennes 

behov.  

Eftersom Kristin jobbar i butik så blir det att hon handlar varje dag som hon jobbar, 

vilket i princip blir varje dag. Hon försöker ändå att storhandla ungefär en gång i 

veckan. Hon handlar alltid ensam förutom vid vissa enstaka tillfällen då hennes 

sambo är med. Hon tycker att det kan vara kul att handla då han är med för att han 

handlar sådant som hon vanligtvis inte skulle handla. Kristin handlar alltså det mesta 

av sina dagligvaror på Coop forum, men om det är någon vara hon glömt handlar hon 

dem i den lilla ICA butik som finns på orten där hon bor. Hon tycker att Coop har ett 

bra utbud av de varor hon efterfrågar, medan den lilla ICA butiken har ett sämre 

utbud och dessutom är dyrare.  

Tina handlar ungefär tre gånger i veckan, eftersom hon inte har något körkort måste 

hon handla lite åt gången. Någon gång i månaden brukar hon åka och storhandla 

tillsammans med sin sambo, annars brukar hon handla ensam. Hon tycker inte att 

hennes handlande påverkas när hennes sambo är med. Hon säger: ”Det är jag som 

bestämmer!” och skrattar. Tina handlar oftast sina dagligvaror på Netto och Willy´s, 

eftersom de ligger med gångavstånd från hennes bostad. 

 

Ekologiskt handlande 

Jag har medvetet valt ut mina informanter efter hur deras handlande av ekologiska 

varor ser ut. Petra och Tina har god kunskap om ekologiska varor och handlar också 
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ekologiska varor. Jennie och Kristin handlar överhuvudtaget inget ekologiskt och har 

heller inte så mycket kunskap om de ekologiska varorna.  

Petra har handlat ekologiska varor länge, redan innan hon fick pojkarna, och det är en 

vana som har utvecklas med tiden. Petra tror att ungefär 50 procent av de matvaror 

hon handlar är ekologiska, och hon väljer alltid det ekologiska alternativet om det 

finns oberoende av priset. Hon tycker att utbudet av ekologiska varor är dåligt på de 

båda ICA-butikerna och kompletterar därför med att handla från den lilla ekologiska 

butiken och Ekolådan. Det främst ekologisk frukt och kött som hon saknar hos ICA. 

Frukten och grönsakerna beställer hon istället hos Ekolådan, och har gjort det i två år 

nu. Eftersom Petra inte bor i en storstad så kommer hennes och andras beställningar 

till den lilla ekologiska butiken istället för hem till dörren. Petra gör en beställning via 

internet varannan vecka, och då beställer hon en fruktlåda som har varierat innehåll 

som oftast är säsongsbaserade samt grönsaker i lösvikt. Dessa varor håller sedan i två 

veckor, och tar de slut innan den nya leveransen kommit så kompletterar hon från det 

lilla ekologiska utbud som ICA har. Petra uppskattar att hon köper ungefär 90 procent 

av allt frukt och grönt via ekolådan, hon tycker det är bekvämt och varorna håller en 

högre kvalité än i butiken. Hon tror att eftersom frukten går direkt från lager utan 

mellanhandel till konsument så blir det en färskare och mindre stött frukt och 

dessutom är det ingen annan som varit och petat och tagit på den innan. Petra köper 

alla torrvaror så som kaffe, mjöl och pasta ekologiskt, och mycket av det köper hon i 

den lilla ekologiska butiken. Hon köper även alla mejerivaror så som mjölk och ägg 

ekologiskt. Det hon sällan köper ekologiskt är bröd och kött, då det är så dåligt utbud 

av dessa varor. Om det inte finns ett ekologiskt alternativ så tittar hon istället efter 

ursprung, och köper mest svenska produkter.  

Tina tänker alltid på att handla ekologiskt och har gjort det ända sedan hon flyttade 

hemifrån och började handla på egen hand, det var för ungefär sju åtta år sedan. Hon 

uppskattar att 25 procent av de dagligvaror hon handlar är ekologiska. Men det 

varierar, ibland är det mer och ibland är det mindre. Det beror mycket på hur 

ekonomin ser ut för månaden. Tina väljer oftast det ekologiska alternativet om det 

finns, det beror på om det inte är för stor prisskillnad. Dock kan hon ibland välja en 

ekologisk vara som är betydligt dyrare än den konventionella, då är det i så fall en 

vara hon vet att hon inte konsumerar så mycket utav. Honung är en sådan vara som 

hon använder lite av och som räcker länge men där det ekologiska priset är mycket 
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högre än det konventionella. Tina handlar all sin frukt på Netto för där finns det ett 

bra utbud av den ekologiska frukten. Hon tycker att Willy´s har ett ganska bra utbud 

av ekologiska varor. Men hon ser även att det ekologiska utbudet skulle kunna vara 

större i de båda butikerna, men hon säger även att hon hittar allt fler och fler 

ekologiska alternativ i butikerna. Det Tina främst saknar är ekologiska mejerivaror 

och i allmänhet sådana varor som man använder dagligdags.  

Kristin och Jennie handlar aldrig eller sällan ekologiska varor, båda säger att de kan få 

med sig ekologiska varor hem ibland men då är det utav misstag. Kristin säger att hon 

ibland kan handla ekologiska varor om det är något extrapris på dem.      

 

Ekologiska märkningar 

Alla fyra informanterna har kännedom om KRAV och Svanen som ekologiska 

märkningar inom dagligvaruhandeln. De säger också att de litar på att märkningarna 

står för en mer hållbar produktion. Petra säger att hon litar på att kontrollorganen gör 

sitt för att få bort sådana som fuskar. Hon tycker också att det är bättre att 95 procent 

av de ekologiska bönderna gör rätt än att ingenting görs alls. Tina säger att även om 

de ekologiska märkningarna inte är 100 procent felfria så är det i alla fall ett i rätt 

riktning och att det leder till något som bidrar till en bättre miljö. Det är ingen av 

informanterna som helt och klart kan säga vad märkningarna står för utan vet de 

grova dragen, så som att ingen konstgödning eller bekämpningsmedel får förekomma 

och att djurhanteringen är bättre. Tina tycker inte att märkningarna visar klart vad de 

står för, utan det är något man själv måste ta reda på. Hon menar att det hela handlar 

om marknadsföring, KRAV och Svanen är sådana starka märken som har blivit 

inbankade hos folk att de är bra för miljön. Petra tycker däremot att märkningarna 

visar klart för vad de står för, medan Jennie och Kristin inte har intresset för att ta 

reda på vad de olika märkningarna står för.  

Både Petra och Tina tittar efter Fairtrade märkta varor om det inte finns några 

ekologiska alternativ. Tina säger också att hon brukar köpa te och kaffe Fairtrade 

märkt, för att hon tänker på odlarna. Kristin handlar aldrig Fairtrade eftersom hon 

anser att de är dyrare än konventionella varor. Hon vet vad märkningen står för och 
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tycker även att det är bra. Jennie har till skillnad från de andra informanterna aldrig 

hört talas om Fairtrade och tittar där med inte heller efter dessa varor. 

 

Miljövänligt agerande i vardagen 

Alla fyra informanterna tänker och agerar för miljön i vardagen om än av olika 

anledningar och i olika grad. Alla informanterna sorterar sina sopor, de sorterar allt 

förutom kompostavfall. Tina sorterar dock inte pappersförpackningar för att det inte 

finns någon sådan station i närheten. Kristin och Jennie säger att de sopsorterar till 

stor del för att det spar plats i soptunnan. Jennie säger också att hennes svärföräldrar 

påverkat henne till att sopsortera, för att det är något man ska göra.  

När det gäller bilåkning så försöker Petra att köra så miljövänligt som möjligt, hon 

tänker till exempel på att hon inte ska ta bilen kortare sträckor. Men erkänner att hon 

ibland fuskar då det är lättare att ta med sig barnen i bilen, än att gå långa sträckor 

med dem. Petra åker bil till jobbet då det är för dålig kollektivtrafik mellan hemmet 

och jobbet. Hon nämner också att hon gärna skulle vilja ha en miljöbil den dagen den 

gamla bilen gjort sitt. Kristin kör också bil till jobbet, det med pågrund av dålig 

kollektivtrafik mellan jobbet och bostaden. Kristin brukar ibland prova EcoDriving, 

men tycker det är svårt men hon försöker i alla fall. Ecodriving har Kristin kommit i 

kontakt med via barnen. Jessica är den som tänker minst på sitt bilåkande, men har en 

sak gemensamt med Petra och Kristin och det är att de alla försöker minska ned på 

bilkörningen pågrund av det höga bensinpriset. Miljövänligast av alla är Tina som inte 

har körkort, som alltid tar bussen eller cykeln om hon ska längre sträckor. 

Petra köper en del ekokläder till barnen så som ”Ekotex” och ”Lingon & Blåbär”, de 

kläderna innehåller inga konserveringsmedel. Hon handlar inte ekokläder till sig själv 

aktivt, men stöter hon på något som passar så köper hon det. En del av barnens kläder 

som Jennie köper är ekologiska, de kommer främst från Polarn & Pyret. Oftast är det 

ett val som hon gör för att plaggen är snygga, och som hon efteråt upptäcker är 

ekologiska. Kristin och Tina köper sällan ekologiska kläder, Tina tycker att det är 

dåligt utbud av ekologiska kläder i staden där hon bor. Men hon är ändå medveten om 

att titta efter så att det är bra kläder ur miljöperspektiv. Tina nämner att hon undviker 
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ull från Australien då det har uppdagats att djuren kom till skada då de rakade av 

ullen.   

 

Petra köper alltid barnens schampo miljövänligt. Hon berättar om ett test som 

Svenska naturskyddsföreningen gjord på bland annat olika barnschampon som visade 

vilka schampon som innehåller farliga ämnen och vilka som inte gör det. Därför 

köper Petra numer alltid det schampot hon vet inte innehåller några farliga ämnen. 

Tina köper sitt balsam och schampo hos sin frisör, dessa ska innehålla mindre farliga 

kemikalier  och detsamma gäller för det färgningsmedel som frisören använder. Tina 

undviker också viss tandkräm som hon hört innehåller ämnen som när de kommer ut i 

vattnet stör fiskars reproduktion. Hon har också slutat att använda en viss ansiktsscrub 

för att det inte var bra för miljön. Kristin och Jennie tänker inte på att handla 

miljövänlig kosmetik och hygienartiklar. Jennie tror däremot att färre produkter idag 

är testade på djur och tänker därför inte på det.   

Petra tänker också på att sparar el genom att hon inte använder någon 

trädgårdsbelysningen eller mysbelysning och alltid släcker lamporna då hon inte är 

hemma. Dessutom har hon bytt ut alla lampor inne i huset till lågenergilampor samt 

att stänger av apparater så mycket det går men drar sällan ur kontakterna till dem.  

Jennie sparar el genom att släcka lampor samt använda kaminen på vinterhalvåret, 

men hon säger att hon gör det för att spara pengar. Kristin sparar inte på el men säger 

att hon borde göra det och att hennes sambo och hon har diskuterat det, men det är 

liksom Jennie sett ur ekonomiskt synvinkel. Tina sparar el genom att enbart ha 

lågenergilampor samt att hon inte har på lamporna då hon inte är hemma eller i 

rummet. Hon säger att hon är förbannad på alla apparater som har standby, men hon 

har löst det genom att ha en förgreningsdosa med på och av knapp så att hon kan 

stänga av dem när hon inte använder dem.  
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Vanans makt  

Petra tycker att hennes ekologiska handlande har blivit en vana för henne och att den 

vanan växer med tiden. Hon faller aldrig tillbaka till det gamla shoppingmönster, men 

ibland är hon tvungen att gå från den ekologiska vanan för att det inte finns ett 

ekologiskt alternativ. Petra säger att om hon bara skulle köpa ekologisk fisk och kött 

så skulle de enbart äta lax och köttfärs, vilket kan bli lite enformigt.  

Vanan är det som avgör vad för varor det är som Kristin köper i butiken. När något är 

slut hemma så skriver hon upp det på inköpslistan och köper sedan exakt de varor 

som hon hade hemma tidigare. Som exempel så säger hon att då hennes frukostflingor 

tar slut så skriver hon upp det på sin inköpslista, och köper sedan exakt samma flingor 

i butiken utan att kolla efter andra alternativ. 

Jennie tycker att vana spelar all roll i de val av matvaror som hon gör i butiken. Hon 

tycker att hon och hennes sambo är vanemänniskor och säger: ”Vi är så himla 

inrutade, så vi köper samma jämt”. Jennie säger att hennes inrutade vanor kommer 

från hennes sambo och hans föräldrar som alla är väldigt inrutade i gamla mönster. 

Hon tycker också att deras handlande har blivit mer inrutat efter det att de fått barnen, 

hon menar att de inte hade samma vanor och rutiner som innan. Hon tycker det är bra 

för barnen att ha rutiner, och handlar därför ofta samma saker. Jennie säger även att 

hon inte har tid att titta efter ekologiska varor då hon är och handlar. Oftast handlar 

hon efter jobbet då hon hämtat barnen från dagis, då hon är trött och bara vill hem. 

Därför upplever Jennie att hon alltid är stressad då hon handlar, och handlar mycket 

efter vana och behov. Jennie tror att om hon hade mer tid till att gå och strosa i affären 

så skulle hon lägga märke till ekologiska varor och kanske jämföra priser mer.   

För Tina har det varit en vana redan från första början att handla ekologiskt och 

framför allt att leta efter ekologiska alternativ. Hon tycker liksom Petra att hennes 

vana att köpa ekologiskt förbättras med åren, hon menar att hon köper allt mer 

ekologiska varor. Det enda som Tina väljer att handla konventionellt även om det 

finns ett ekologiskt alternativ är mjölk, eftersom hon föredrar den större 

förpackningen som inte finns ekologisk.    
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Ekonomiska aspekter 

Petra tycker att det är bättre att äta ekologisk och hälsosam mat än att äta billigt 

halvfabrikat, och säger där med att ekonomin inte spelar någon som helst roll i hennes 

handlande. Hon tycker att priserna på de ekologiska varorna är rimliga, och förstår att 

det krävs mer att hålla en ekologisk djurhållning eller odling. Detta beror på att de har 

mer spill då ingen besprutning används samt att de inte använder konstgödsel, vilket 

bidrar till att grödorna inte växer lika snabbt. Dock tror hon att mellanhänderna tar 

mycket av inkomsterna och att det inte kommer direkt till bönderna. Eftersom hennes 

handlande inte påverkas av ekonomin så tror hon heller inte att hon skulle köpa mer 

ekologiska varor om det var billigare, men hon tycker att det skulle vara roligare att 

handla om priserna var lägre.  

Kristin tror inte att ekonomin har så stor roll i hennes handlande, ibland köper hon 

varor med lägre pris och ibland med högre pris. Då Kristin suttit i kassan på sitt jobb 

har hon noterat att de ekologiska varorna ofta har ett högre pris. Hon har svårt att 

svara på om hon skulle handla mer ekologiskt om det vore billigare, men svarar ändå 

att hon kanske skulle handla mer ekologiska varor om det vore så. Även om Kristin i 

början av intervjun sa att hennes handlande inte är beroende av ekonomin, så säger 

hon ändå lite senare att det som står i vägen för att hon skulle köpa ekologiskt är 

priset.  

Jennie tänker alltid på vad det hon köper kostar och tror det är därför hon inte ens 

kollar efter ekologiska alternativ, då hon tror att de är dyrare. Hon tycker att hon är 

ganska medveten om priserna då hon handlar, men erkänner dock att hon oftast väljer 

det dyrare alternativet. Hon tar ketchup som exempel, hon noterar att det finns 

billigare alternativ av ketchup i hyllan men väljer ändå Felix ketchup för då vet hon 

vad hon får. Som nämnt tidigare så tror Jennie att de ekologiska varorna är dyrare än 

konventionella, men egentligen vet hon inte hur det är, då hon aldrig jämför 

konventionella varor med ekologiska. Hon tror att hon har fått sin uppfattning om de 

ekologiska priserna från media, då de ofta framställs som dyra. Jennie tror inte att ett 

lägre pris på de ekologiska varorna skulle göra att hon handlade mer ekologiskt. Hon 

tycker att hon själv är så omedveten om de ekologiska varorna och har så dålig 

kunskap om dem, så hon tror inte priset skulle påverka henne. 
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För Tina så styr ekonomin mycket av hennes handlande, och priset på de ekologiska 

varorna styr ofta om hon köper dem eller inte. Men det händer ändå att hon köper en 

ekologisk vara som är dyrare, beroende på vad det är för vara. Tina tycker att de 

ekologiska varorna har ett rimligt pris, och framför allt tycker hon att det är värt det, 

även om hon själv inte alltid har råd att köpa ekologiskt. Eftersom priset på de 

ekologiska varorna styr om Tina köper varan eller inte så tror hon definitivt att hon 

skulle köpa mer ekologiskt om det var billigare, och säger att ju fler som handlar 

ekologiskt ju bättre kommer priserna att bli. Hon påpekar också att om det vore lika 

billigt att handla ekologiskt som konventionellt så skulle det inte finnas någon 

anledning att inte handla ekologiskt, det är ju inte så att det tar lägre tid menar hon. 

Tina tror att efter det att hon har slutat att plugga och börjat jobba och därmed får 

bättre inkomst, så kommer hon att handla mer ekologiskt. Som det är för henne idag 

så är det månadens budget som avgör hur mycket ekologiskt hon handlar.      

 

Kunskapens betydelse 

Tänket om ett ekologiskt handlande har Petra fått från sin pappa, han handlar 

ekologiskt, medan hennes mamma inte handlar ekologiskt alls. Petra började med att 

handla ekologiska ägg, vilket låg till grund i att hon ville veta att djuren har det bra. 

Hon refererar till Jamie Olivers tv-program som gick hösten 08 på kanal 5, där han 

visar hur skrämmande trångt höns i ett konventionellt hönshus lever samt hur mycket 

bättre höns i ett ekologiskt hönshus har det. Sin kunskap om ekologiska matvaror får 

Petra främst genom tv, tidningar samt genom hennes barns dagis. Dagiset där hennes 

barn går har grönflagg, det vill säga att dagiset arbetar för en bättre miljö på olika vis. 

Genom att ha barnen på det dagiset får barnen miljötänket som en vana, vilket Petra 

tycker är bra. Barnen har redan blivit lite ”gröna” och hjälper till hemma med att 

sopsortera. Petra tycker att det är lätt att hitta information om ekologiska varor, och 

oftast letar hon information på nätet.  

Kristin tycker inte att hon själv har bra på koll på miljön. Hon tror inte att hon skulle 

handla annorlunda eller mer ekologsikt om hon hade mer vetskap om följderna av 
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ekologiskt handlande. Hon tycker det är svårt att veta hur hon skulle agera med 

vetskapen.  

Jennie anser sig inte ha någon koll på miljöförstörning, hon tror det beror på att hon 

inte har intresset för det. Hon tror att hon fått in information, men att det är något som 

hon inte är intresserad av och kommer därför inte ihåg det. Jennie är ändå medveten 

om att hon borde intressera sig för miljön. Hon tror att om hon hade större kunskap 

och större intresse för miljön så skulle hon handla mer ekologiskt, något hon 

återkommer till gång på gång. Hon tycker också att det märks på dem som handlar 

ekologiskt att de har ett större intresse för just miljön.  

Tina har påverkats av sin familj, främst sin mamma, till att handla ekologiskt. Hennes 

mamma har ett stort djurintresse och handlar ekologisk mat. Kunskapen om ekologisk 

mat får Tina främst från tv, radio och tidningar, eftersom hon har intresset så söker 

hon upp informationen själv. Hon tycker det är lätt att hitta information om 

ekologiska varor, men säger att hon ännu inte använt sig av internet för att söka 

information. Det Tina oftast tittar efter är jämförelser som görs i tidningar såkallade 

”Bäst i test”, där hon kan se vilka varor som är bäst ur miljösynpunkt.  

Ingen av informanterna har läst någon miljövetenskap i skolan, utan har fått minimalt 

med information om miljön genom andra kurser.    

 

Faktorerna hälsa, kvalitet och ursprung  

Utav de fyra informanterna så är det Petra som är mest mån om att äta hälsosamt, det 

är därför hon också väljer att handla ekologisk mat. I första hand tänker hon på 

barnens bästa, hon är mån om att barnen ska få i sig mindre kemikalier. Hon tror att 

de ekologiska varorna är nyttigare då de inte innehåller några konstiga tillsatser och 

att de inte har blivit besprutade eller konstgödslade. Hon berättar om att hon hört att 

den ekologiska frukten innehåller fler vitaminer. Så äter man två ekologiska päron så 

får man i sig lika mycket vitaminer som man får utav att äta fem konventionella 

päron. Hon tycker att det är viktigt att välja det ekologiska alternativet då det finns, 

för hon tycker att vi får i oss tillräckligt med skit genom annat än kosten. När Petra 

inte handlar ekologiskt så tittar hon alltid efter varor som är närproducerade.  
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Kristin är mycket mån om att de varor hon köper är fräscha, men hon tänker inte på 

om varorna hon köper är nyttiga. Däremot försöker hon att laga så mycket hemlagat 

som möjligt och undviker färdigmat eftersom hon tycker att det är onyttigt. Kristin 

tror att de ekologiska varorna är nyttigare. De ekologiska varorna borde vara nyttigare 

tycker hon, eftersom inte bekämpningsmedel eller konstgödsel används på dem säger 

hon. Kristin handlar alltid svenskt kött, men det beror mest på att hennes sambo 

jobbar på Scan. Kött är också det enda som Kristin tittar efter ursprung på, hon tycker 

inte det är viktigt att köpa närproducerat men det är inte heller något som hon 

undviker. Hon kan till och med handla på närliggande gårdar om möjlighet finns.  

För Jennie är det viktigt att de varor hon handlar är nyttiga, och köper den fräschaste 

varan oberoende av priset eller om det skulle råka vara en ekologisk vara. Hon tror att 

de ekologiska varorna är nyttigare eftersom det är naturligare. Jennie tänker även på 

att inte köpa kött från utlandet, hon köper bara kött från Sverige eller möjligtvis 

Danmark. Men när det gäller annan mat så tänker hon inte på att handla svenskt. 

Anledningen till varför hon köper svenskt kött men inte köper andra svenska varor 

beror mycket på att hon tänker på djuren och tror att djuren har det bättre på svenska 

gårdar än på utländska gårdar.  

Tina vet att de ekologiska varorna innehåller mindre kemikalier och tror därför att den 

maten är mer hälsosam. Tina tänker på att köpa närproducerad mat och köper därför 

mest säsongsbaserad frukt. Hon tänker på att inte frukten ska transporteras för långt, 

och om det inte finns någon närproducerad frukt så struntar hon hellre i att köpa 

någon. Eftersom Tina ser sig själv som en djurvän så äter hon inte särskilt mycket kött 

utan äter istället linser och bönor. När hon köper kött så är det alltid svenskt kött, hon 

tycker det är onödigt att stödja köttbranschen utomlands, då det inte stödjer folk i 

hennes omgivning. Hon tycker det är bättre att handla kött från svenska bönder, för 

hon tror att de svenska bönderna är bättre djurvänner och inte tänker lika 

affärsmässigt som utländska bönder gör.  

 

Tankar kring miljö 

Som tidigare nämnts så handlar Petra främst ekologiska varor av hälsoskäl men tänker 

även på hur djur och natur påverkas av hennes val. Petra säger att allt är en cykel och 
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att det som påverkar naturen negativt kommer förr eller senare att slå tillbaka mot 

människan. Hon tror att hennes handlande kan bidra till en bättre miljö, ju fler som 

handlar ekologiskt desto större chans är det att kunna förbättra miljön menar hon.  

Hon tycker att vi ska vara rädda om den natur vi har då det är en stor resurs. 

Eftersom Kristin och Jennie inte handlar ekologiskt tänker de inte heller på miljön och 

är inte särskilt orolig för miljön, men säger att de ibland reflekterar över miljön då det 

visas något gripande eller hemskt på tv:n eller i tidningen. Kristin säger att hon vet att 

det bra att handla ekologiskt och hon tycker att de som handlar ekologiskt är duktiga. 

Trots det har inte Kristin tänkt på att själv handla ekologiskt. Det som Kristin tycker 

står i vägen för att hon ska börja handla ekologiskt är priset. Men säger ändå att hon 

skulle kunna tänka sig att handla ekologiskt om det bara skiljer någon krona.  

Jennie har aldrig tänkt på att handla ekologiskt tidigare eftersom hon själv tycker att 

hon är så omedveten om de ekologiska varorna. Jennie tror därför att hon skulle 

handla mer ekologiskt om hon hade mer kunskap om de varorna. Hon påpekar också 

att prisskillnaden inte har så stor betydelse för henne, utan hon skulle kunna tänka sig 

att köpa en ekologisk vara även om den var lite dyrare än den konventionella. Både 

Kristin och Jennie tror att efter att ha pratat med mig så kommer de att 

uppmärksamma de ekologiska varorna mer och kanske till och med köpa dem.     

Tina väljer att handla ekologiskt för att hon vill göra en skillnad för miljön i så stor 

utsträckning som är möjligt för hennes del. Även om Tina själv inte handlar allt 

ekologiskt så tror hon ändå att det borde ha någon påverkan. 

 

Gruppåverkans betydelse 

Petra har en del vänner och bekanta som handlar ekologiskt, hon tror inte att de har 

påverkat henne till hennes handlande av ekologiska varor. Hon tror istället att det är 

hon som har påverkat dem till att handla ekologiskt. Hon berättar att hon brukar pika 

folk genom att till exempel köpa med ekologisk mjölk och ställa i kylskåpet hos den 

hon är och hälsar på. Hon påpekar också att hon inte vill klanka ned på de som inte 

handlar ekologiskt, utan försöker istället genom diskussioner sporra dem till ett 

förändrat handlande. 
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Kristin har inte många i sin omgivning som handlar ekologiskt, hon tror att hon i viss 

mån skulle bli påverkad till att handla ekologiskt om hon hade fler bekanta som 

handlar ekologiskt. 

Jennie har i princip ingen i sin bekantskapskrets som handlar ekologiskt. Hon tror att 

hon skulle handla mer ekologiskt om fler i hennes närhet skulle göra det, eftersom 

hon vet att de i hennes närhet ibland påverkar hennes val av konventionella varor. 

Jennie nämner att hennes svärmor faktiskt påverkat henne till att köpa Grumme 

tvättsåpa istället för ett icke miljövänligt rengöringsmedel. Jennie tycker det är 

jättebra och hon känner sig lite duktig då hon använder Grumme.  

Tina har både vänner som enbart tittar på priset då de handlar och som inte alls bryr 

sig om kvalité och vänner som är medvetna och handlar ekologiskt. Tina är inte den 

som påverkas av sina vänners handlande utan tror att det är tvärsom. Tina försöker att 

få sina vänner att handla ekologiskt genom livliga diskussioner.  
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Sammanfattning 

Trots att de flesta konsumenter har en positiv inställning till ekologiska varor och en 

vilja att handla ekologiskt, så visar försäljningen av ekologiska varor på att få 

konsumenter verkligen handlar efter den inställningen. Konsumenten har många 

andra kriterier som vägs in vid val av vara, och som i många fall väger högre än vad 

de ekologiska kriterierna gör.  

Ett kriterium som spelar stor roll i många konsumenters val är priset på varan. Många 

konsumenter har som ursäkt till varför de inte handlar ekologiskt att det är för dyrt 

och att prisskillnaden mellan ekologiska och konventionella varor är för stor. 

Konsumenten har svårt att se det mervärde som den ekologiska varan ger. Däremot 

kan konsumenten tänka sig att betala mer för en särskild vara med likvärdiga 

produktegenskaper fast av ett speciellt varumärke. Ju större mervärde konsumenten 

ser i varan desto större är betalningsviljan.  

Ytterligare en faktor som spelar roll i konsumentens val av vara är hur fräsch varna är 

samt hur hälsosam den är. Detta är givetvis lika klart för den ekologiska 

konsumenten, även om den ekologiska konsumenten ser på hälsosam på ett annat sätt. 

En ekologisk konsument ser ekologiska varor som nyttiga då de inte innehåller 

bekämpningsmedel, gödningsmedel och onödiga tillsatser, medan den konventionella 

konsumenten tycker att varor med mindre fett och mer fibrer är nyttigt. Varans 

kvalitet ses på olika sätt beroende av vad för identitet och attityd konsumenten har.  

Även om de olika kriterierna har stor betydelse i konsumentens val så spelar även 

vanan en stor roll i handlandet, och ofta har konsumenten redan bestämt sig för vad de 

ska handla innan de kommer in i butiken. Att handla efter vana förenklar handlandet, 

då konsumenten slipper överväga och utvärdera alternativa handlingsmöjligheter. 

Eftersom det är så bekvämt att handla efter vana så är det också därför sällan 

vanemönster bryts. 

Ju mer kunskap konsumenten har om de rådande miljöproblemen, desto större är 

chansen att det gamla vanemönstret bryts och konsumenten börjar handla ekologiskt. 

Men även om många konsumenter är medvetna om och positivt inställda till 

ekologsikt handlande så agerar de inte efter sin kunskap. Konsumenten tycker att 

miljöproblemen är komplexa och har svårt att värdera den miljöinformation de får, 
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och känner därför tveksamhet till att köpa ekologisk mat.  

Konsumentens val av varor är också beroende av sociala och kulturella sammanhang 

och normer, och grupptillhörighet är något som kan påverkar konsumenten till att 

agera för miljön. Mycket av det vi konsumerar kan också avspeglas i vår identitet, de 

varor vi konsumerar bidrar till att skapa vår identitet samt hur vi uppfattas utav andra. 

 

Alla fyra informanter jag intervjuat har olika inställning till ekologisk konsumtion, två 

av informanterna (Jennie och Kristin) erkänner till och med att de inte handlar 

ekologiskt alls om det inte råkar vara utav misstag. Dock har de en positiv inställning 

till ekologiska varor, men handlar ändå inte efter det. De har andra starkare kriterier 

som väger in i deras val matvaror.  

Kristin och Jennie säger att priset är en av de faktorer som spelar in då de handlar. I 

enlighet med vissa teorier så tycker Kristin och Jennie att de ekologiska varorna är för 

dyra för att de skulle köpa dem, men de köper ändå andra dyra alternativ som de ser 

ett större mervärde i än hos ekologiska varor. Petra ser ekologi som ett mervärde och 

tycker att det är värt att handla ekologiskt. Tina ser också mervärdet i de ekologiska 

varorna men är ändå ibland tvungen att ta det ekonomiska kriteriet i första hand.   

Att varorna informanterna handlar ska vara fräscha är något alla instämmer i. 

Informanterna är också eniga om att de tror eller tycker att de ekologiska varorna är 

nyttigare eftersom de varorna inte har blivit besprutade eller konstgödda. Petra är den 

informant som handlar ekologiska varor främst för att det är mer hälsosamt, medan 

Tina främst handlar ekologiskt i hänsyn till miljön. Informanterna som handlar 

ekologiskt tycker att det är mer hälsosamt med ekologiskt, och det tycker Jennie och 

Kristin också, men de handlar efter andra kriterier för hälsosamt, så som mindre fett 

och mer fibrer, framför kriteriet ”ekologiskt”.     

Jennie och Kristin vanebeteende stämmer väl överens med teorierna om vanans makt 

över agerandet. De har oftast redan innan de kommer in i butiken bestämt vad de ska 

handla och reflekterar därför heller inte över att handla ekologiskt. Till skillnad från 

Jennie och Kristin så har Petra haft mer kunskap och engagemang och har på så vis 

kunnat ändra sitt tidigare beteende, och ser nu sitt nya handlande som en ny vana. 

Jennie känner sig oftast stressad då hon handlar, så därför känner Jennie att hon inte 

hinner titta efter ekologiska alternativ utan handlar efter vana.  Teorier har ju också 
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visat att stressade konsumenter av tidsskäl inte hinner reflektera över de val de gör i 

butiken. 

Petra och Tina har båda två stor kunskap om de rådande miljöproblemen och letar 

själva upp information om ämnet. Kristin och Jennie däremot har bara en 

grundläggande kunskap om miljöproblemen och har heller inget intresse för att söka 

upp mer kunskap om det. Även om de inte har kunskapen så är de ändå positiv 

inställda till ekologiskt handlande. Den kopplingen som ges i teorin mellan kunskap 

och ekologiskt agerande och kunskap ses tydligt här, då de två informanterna med 

kunskapen också har valt att agera efter sin kunskap. Trots sin positiva inställning till 

ekologiskt så handlar Jennie och Kristin inte ekologiskt. Kanske beror det på deras 

bristande kunskap, Jennie tror i alla fall att hon skulle agera mer miljövänligt med mer 

kunskap i ämnet.  

Petra och Tina är väl medvetna om sin ekologiska identitet och försöker också att 

påverka sina vänner och bekanta att handla mer ekologiskt. De har skapat sig en 

ekologisk identitet, det vill säga en person som handlar ekologiskt och är ekologiskt 

medveten, vilket alltså avspeglar sig i deras handlande. Jennie tror att om fler i hennes 

bekantskapskrets skulle handla ekologiskt så skulle de påverka henne, och hennes 

svärmor har redan fått henne att sopsortera och använda Grumme istället för 

konventionellt rengöringsmedel. Vi kan här se att grupptillhörighet i form av vänner 

och bekanta har stor betydelse för det vi handlar.    
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Analys 

Det har varit mycket intressant att ta del av informanternas tankar kring sitt egna 

konsumtionssätt och ekologisk konsumtion.  Alla informanterna var positivt inställda 

till ekologisk konsumtion, jag hade trott att någon av de konventionella informanterna 

skulle ha något negativ att säga. Det enda de tog upp var prisskillnaden mellan 

konventionella och ekologiska varor. Jag tror ändå inte att det är den största 

anledningen till varför de inte handlar ekologiskt. Kristin och Jennie säger båda att en 

anledning till att de inte handlar ekologiskt är på grund av priset, men de säger även 

att deras konsumtion av matvaror inte är beroende av ekonomin.  Liksom Jennie så 

tror jag att media har stor roll i hur människor uppfattar de ekologiska priserna. Det är 

allmänt känt att de ekologiska varorna är dyrare, även om konsumenten själv aldrig 

har kollat på prisskillnaden.  När jag här om dagen gick i min dagligvarubutik och 

handlade så hittade jag många ekologiska varor som hade samma pris eller till och 

med var billigare än de konventionella. Givetvis finns det ekologiska varor som är 

mycket dyrare än de konventionella, men som Tina var inne på så kan man ju börja 

med att köpa de varor som har samma pris och som man har råd med.  Ju fler som 

handlar ekologiska varor ju bättre kommer priserna att kunna bli.  

Informanterna har alla en allmän kunskap om de ekologiska märkningarna, jag trodde 

kunskapen skulle vara högre hos Petra och Tina. Men de visade sig ha annan kunskap 

istället, det var båda mycket medvetna om vilka specifika produkter man inte skulle 

handla och letade själva upp informationen. Kristin och Jennie hade som sagt en 

baskunskap om de ekologiska varorna och tyckte dessutom att de är hälsosamma, men 

de saknade engagemang i frågan och verkade inte bry sig.  Jag hoppas att de kan bli 

påverkade av denna uppsats till att handla mer ekologiskt eller åtminstone ha det i 

åtanken.  

Kristin och Jennie har ju faktiskt vissa ekologiska rutiner i sin vardag idag, båda 

sopsorterar, men hävdar att det är på grund av platsbrist. Jag tror att sopsortering är ett 

beteende som har kommit att blivit accepterat i samhället, när många andra gör det 

vill inte resten vara sämre. Att bli påverkad av sin omgivning till att börja med nya 

beteenden tror jag är viktigt för att fler ska börja handla ekologiskt. Både Petra och 

Tina är bra exempel på det då båda har fått sin ekologiska medvetenhet från sina 

föräldrar.  Även Jennie har blivit påverkad till vissa ekologiska handlanden genom sin 
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svärmor, så som att köpa Grumme och sopsortera. Därför vill jag säga till Petra och 

Tina att de ska fortsätta med att försöka påverka sina bekanta att börja handla 

ekologiskt. Även om det i denna uppsats visar att konsumentens bekanta har stor roll i 

förändrat beteende, så tror jag ändå att skolan måste lära ut mer miljövetenskap. Mitt 

ekologiska beteende har jag fått från min gymnasieskola där vi läste en miljökurs, 

men jag tror tyvärr inte att detta är något vanligt.  Tänker jag på mina studiekamrater 

från den tiden så är det många som tänker ekologiskt och till och med ett par som 

jobbar med miljö. 

Den största skillnaden mellan de två ekologiska och två konventionella informanterna 

skulle jag säga att engagemanget och intresset för ämnet är. Kristin och Jennie saknar 

helt intresset, möjligtvis ligger det en koppling till kunskap där. Att försöka lista ut 

vad som skulle få fler att handla ekologiskt är ett komplext problem, då ingen 

konsument är den andre lik och många olika kriterier och beteenden spelar in. 
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Bilaga 1 
 
Frågor till ekologisk informant 
 
Namn, ålder, arbete, civilstånd, boende? 
 
Hur många gånger i veckan handlar du? 

- Stor handlar du? 
- Handlar du ensam eller med din partner? 
 

Tänker du på att du ska handla ekologiskt? 
- Hur stor del av det du handlar är ekologiskt? 
- Väljer du alltid ett ekologiskt alternativ om det finns? 

 
Vad för slags butik handlar du i? 

- Är utbudet av eko-varor bra där? 
- Tycker du att det skulle kunna vara bättre? 
- Är det någon ekologisk vara du saknar i din butik? 

 
Varför väljer du att köpa ekologiska varor? 

- Tror du att ditt handlande kan bidra till en bättre miljö? 
- Tror du att det är mer hälsosamt att äta ekologiska varor? 

 
Vad för ekologiska varor köper du? 

- Finns det något du alltid köper eller något du aldrig köper ekologiskt? 
- Om det inte finns ett ekologiskt alternativ, tänker du på andra faktorer då, så som 

närproducerat eller Fairtrade? 
 
Vad för ekologiska märkningar känner du till? 

- Vet du vad de olika märkningarna står för? 
- Litar du på att märkningen står för det de påstår sig göra? 
- Tycker du att märkningarna visar klart vad de står för? 
- Tycker du att de borde finnas fler eller färre märkningar? 

 
Hur länge har du handlat ekologiskt? 

- Vad var det som fick dig att börja handla ekologiskt? 
- Var det en stor omställning att gå över från att handla konventionellt till att handla 

ekologiskt? 
- Har du många vänner som handlar ekologiskt, tror du i så fall att de påverkat dig 

till att handla ekologiskt? 
- Eller är det så att du påverkar dina vänner? 

 
Brukar du använda dig av internet för att handla dagligvaror? 

- Hur länge har du handlat via internet? 
- Vad för företag brukar du köpa från? 
- Skiljer sig internet och butikers pris mycket från varandra? 
- Varför väljer du att handla via internet?  
- Håller varorna samma standard som butiksvaror eller är de rentav bättre? 
- Hur stor del av dina ekologiska inköp sker via internet? 
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Tänker du ekologiskt i andra handlingar du gör i vardagen? 

- Så som bilresor, kläder, kosmetika och sopsortering. 
 
Styr ekonomin någon gång över vad för vara du väljer? 

- Tycker du priserna på ekologiska varor är rimliga? 
- Skulle du handla mer ekologiskt om priserna var lägre? 

 
Tycker du att du överlag får en vara med bättre kvalitet då du köper ekologiskt? 

- Tror du att de ekologiska varorna är nyttigare än konventionella?  
 
Har det blivit en ny vana för dig att handla ekologiskt? 

- Märker du själv någon gång att du faller tillbaka i det gamla handlandet och köper 
vissa varor av ren vana? 

- Finns det något som du fortfarande handlar konventionell? Av vilken anledning? 
 
Hur har du fått din kunskap om ekologiska varor? 

- Tycker du det är lätt att hitta information om ekologiska varor? 
- Tycker du att de ekologiska varorna exponeras tillräckligt? 
- Har du noterat om de ekologiska varorna har fått större plats i butik än tidigare? 

  
Hänger ditt eko-handlande ihop med vad som är bra för dina barn? 
 
Anser du att fler borde handla ekologiskt? 
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Bilaga 2 
 
Frågor till konventionell informant 
 
Namn, ålder, arbete, civilstånd, boende? 
 
Hur ofta handlar du dagligvaror? 

- Brukar du storhandla? 
- Handlar du ensam eller med sambo?  
- Vad för butik brukar du oftast handla i? 

 
Handlar du några ekologiska varor när du handlar? 

- Vad är det som avgör vilken vara du köper? 
- Påverkas du mycket av vad som exponeras i butik? 
- Påverkas du av reklam i tv och tidningar? 

 
Hur stor roll tror du att vanan spelar in i dina val? 

- Tänker du ofta på av vilket märke varan är? 
 

Hur stor roll har ekonomin i ditt val av produkt? 
- Jämför du ofta priser? 
- Anser du att ekologiska varor är dyrare än konventionella? 
- Skulle du handla mer ekologiskt om priserna var lägre? 
 

Tycker du att din affär har ett tillräckligt utbud av de varor du handlar? 
- Är det något du saknar? 
- Har du noterat om du butik har ett bra urval av ekologiska varor? 
 

Känner du till några ekologiska märkningar? 
- Litar du på de ekologiska märkningarna? 
- Anser du dig ha koll på miljön och miljömärkningar? 
- Tror du att större kunskap skulle leda till att du köper mer ekologiskt? 
 

Skulle du säga att de ekologiska varorna syns mer idag än de gjort tidigare? 
- Tror du att du skulle handla mer ekologiskt om de skulle synas mer? 
 

Hur mycket av ditt handlande utgår från dina barns behov? 
- Tänker du ofta på vad som är nyttigast och bäst för dem? 
 

Hur viktigt är det för dig att en vara är fräsch och nyttig? 
- Skulle du säga att en ekologisk vara är nyttigare? 
- Tittar du på varans ursprung då du handlar? 
- Tycker du det är viktigt att varorna är närproducerade? 
- Handlar du någon gång fair trade märkta varor? 
 

Tänker du ekologiskt i några av dina andra ageranden i vardagen? 
- Bilåkning, kläder, kosmetik, sopsortering. 
 

Har du många vänner som handlar ekologiskt? 
- Är det något som påverkar dig? 
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- Tror du att du skulle handla mer ekologiskt om du hade fler i din närhet som 
gjorde det? 

 
Är du orolig för miljön? 

- Tänker du någon gång att du borde göra något för miljön? 
- Har du någon gång funderat på att handla ekologiskt? 
- Skulle du kunna tänka dig att handla mer ekologiskt? 
- Vad känner du det är som står i vägen för att du skulle börja handla ekologiskt? 
  

  

 


