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Sammanfattning 
 
En lösning på den växande miljöförstöringen tros vara en anpassning till en mer hållbar 
utveckling. En del av den hållbara utvecklingen anses vara grönare konsumtion, vilket betyder 
en mer resurseffektiv och skonsammare konsumtion för miljön. Eftersom mat är en stor del av 
det vi konsumerar är en livsstiländring mot grönare livsmedelskonsumtion viktig. För att göra 
det enklare för konsumenten att agera miljövänligt har ekologiska livsmedel tagits fram, dessa 
har en mindre påverkan på miljön och naturen än de konventionella varorna. 
 
Syftet med den här uppsatsen är att studera vad det är som avgör och vad det är som påverkar 
konsumenterna när det gäller att köpa ekologiska livsmedel, vilka faktorer som är viktiga när 
man väljer livsmedel samt vad ekologiskt innebär för konsumenterna. Varför konsumenter 
agerar som de gör och hur resonemanget kring valen av livsmedel ser ut undersöks i studien. 
För att få fram detta har diskussioner förts i fokusgrupper med konsumenter i åldrarna mellan 
20-75 år. Samtal i tre olika grupper genomfördes och dessa var indelade i olika 
ålderskategorier.  
 
Under diskussionerna framkom det att de vikigaste faktorerna för konsumenterna var 
fräschhet, smak, kvalitet, pris och ursprung. Det som styrde deras matinköp var ofta vanor. 
Jag tyckte mig se fyra olika konsumenttyper; den prisberoende, den kvalitetsmedvetna, den 
hälsosamma och den miljövänliga. Beroende på vilken konsumenttyp deltagarna var styrdes 
deras inköp av olika faktorer som var viktigast för dem. Alla deltagare var positivt inställda 
till det ekologiska alternativet och var väl insatta i vad ekologiskt stod för. Anledningen till att 
köpa ekologiskt, var enligt deltagarna, hälso- och miljöskäl. Trots det ledde det inte så ofta till 
att deltagarna valde det ekologiska alternativet. Anledningen till det var att priset oftast är 
högre, vanorna styr och det finns en viss skepticism till ekologiska varor. Ekologiskt var 
heller inte en viktig faktor för många av deltagarna, därför valde de inte detta alternativ. 
  
Slutligen verkar det vara deltagarnas grundläggande värderingar som avgör hur inköpen blir, 
om de väljer ekologiskt eller inte. Att välja den ekologiska mjölken medför så många fler 
ställningstaganden, det är en hel livsstil som ligger bakom valen. Det är attityden och 
värderingarna som måste förändras snarare än köpbeteendet för att en livsstilsförändring ska 
vara möjlig att uppnå. Det är en långsam process och förändringarna måste ske stegvis. För att 
en grönare konsumtion ska bli möjlig måste samhället och handeln även uppmärksamma de 
olika konsumenttyperna som finns.   
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Förord 
 
Mitt intresse av att kunna påverka allmänheten till ett mer miljöanpassat liv ledde mig till den 
frågeställning som ligger till grund för den här uppsatsen. Livsmedel är en stor del av det vi 
konsumerar och det är därför viktigt med en förändring inom området, därför har jag valt att 
studera hur människor resonerar när de väljer sina matvaror. För att kunna förändra något 
måste det finnas kunskap om vad det är som ligger till grund för nuvarande agerande.  
 
Efter mycket svett och lite tårar har jag nu nått fram till ett resultat. Uppsatsen är färdig och 
det känns lite vemodigt att lämna den ifrån mig. Men vägen till resultatet har varit väldigt 
spännande och lärorikt och jag skulle gärna fördjupa mig i ämnet ännu mer.  
 
Jag vill ge ett stort tack till min handledare Victoria Wibeck för all hjälp och konstruktiv 
kritik jag fått under arbetets gång och för de diskussioner vi haft fram och tillbaka. Jag vill 
även tacka alla deltagare som ställt upp i fokusgrupperna, som på så sätt gjort uppsatsen 
möjlig. Slutligen vill jag tacka de som varit i min omgivning och som hjälpt mig att komma 
vidare när jag stött på problem.  
 
 
Anna Johansson 
Norrköping, maj 2006 
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1 Inledning 
 
1.1 Den hållbara matkonsumtionen 
Vårt jordklot lider allt mer av den växande miljöförstöringen som sker runt om i världen och 
den uppmärksammas på allt fler områden i vårt samhälle. Det är ingen förändring som naturen 
står för utan det är vi människor och vårt levnadssätt som skapat miljöproblemen.1 Det är en 
stor utmaning att hitta en hållbar lösning på problemen.2 Många är överens om att det krävs 
en livsstilsändring hos oss människor, främst i de rika delarna av världen. En mer solidarisk 
livsstil, där vi lär oss att fördela välfärden, använda mindre naturresurser och minska 
miljöbelastningen föreslås i statens offentliga utredning Hållbara laster.3  
 
1992 hölls FN-konferensen i Rio de Janeiro där mänsklighetens framtid diskuterades och 
begreppet Hållbar utveckling4 aktualiserades. Nu skulle man börja jobba för en mer hållbar 
utveckling ekologiskt, socialt och ekonomiskt. 10 år senare gjordes en uppföljning vid FN-
konferensen i Johannesburg, Sydafrika. På konferensen beslutades det att 
konsumtionsmönster skulle ändras och omställning till en hållbar konsumtion skulle 
påskyndas.5  
 
Omställningen till en hållbar konsumtion sker även på nationell nivå. Sveriges politik för en 
hållbar konsumtion vilar på konsument-, folkhälso- och miljöpolitiken. I konsumentpolitiken 
har man satt upp målet att ett produktions- och konsumtionsmönster med mindre 
miljöpåfrestningar ska utvecklas. En annan viktig del för att uppnå ett hållbart Sverige är 
folkhälsan, där det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att skapa en god hälsa på lika 
villkor för hela befolkningen. För att uppnå detta handlar det bland annat om att uppnå en 
ekonomisk och social trygghet, att skapa sunda och säkra miljöer och skapa goda matvanor 
hos befolkningen med hjälp av säkra livsmedel. Inom miljöpolitiken har Sverige antagit 16 
nationella miljökvalitetsmål, vilka utgår ifrån tanken om ett hållbart samhälle. Många av 
miljömålen är en del av och bidrar starkt till att uppnå en ekologisk hållbar produktion och 
konsumtion.6 Sveriges hållbarhetspolitik visar på kopplingen som finns mellan miljöfrågor 
och hälsoaspekter samt konsumtionsmönster.  
 
Dagens miljöpåverkan är starkt knuten till vår matkonsumtion. Dels beror det på att 
konsumtionen av mat är ganska stor i jämförelse med annan konsumtion, år 2000 gick ungefär 
10 % av konsumentens totala utgifter till livsmedel.7 Det beror även på att vi idag använder 
många av jordens resurser för att producera vår mat och att vi här i Sverige konsumerar 
många råvaror som kommer från andra delar av jordklotet, vilket bland annat har stor 
påverkan på vårt klimat i form av exempelvis transporter.8 Matkonsumtionens miljöpåverkan 
är likvärdig biltrafikens vad gäller mängden utsläpp och annan påverkan.9 Matkonsumtionen 
har även stor betydelse för hälsan. Hur vi mår beror mycket på vad vi äter. Dels kan man äta 

                                                 
1 Lidskog et al. (1997), s. 69 
2 Angelöw och Jonsson (1994), s. 11 
3 SOU 2004:119, s. 25 
4 begreppet myntades i FN-rapporten Vår gemensamma framtid 1987 
5 SOU 2004:119, s. 27 
6 ibid, s. 55-57 
7 ibid, s. 71 
8 ibid, s. 59 
9 Carlsson-Kanyama och Engström (2003), s. 23 
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livsmedel som främjar en god hälsa, samtidigt som konsumtion av andra livsmedel kan bidra 
till ohälsa.10  
 
 
I statens offentliga utredning Bilen, biffen, bostaden. Hållbara laster – smartare konsumtion 

11 är uppdraget att konkretisera begreppet hållbar konsumtion samt föreslå handlingsplaner 
för att uppnå en hållbar konsumtion. De tre huvudspåren som åtgärderna bygger på är 
följande;  
 

• Konsumera grönare, det vill säga så resurseffektivt och miljövänligt som möjligt, 
exempelvis genom att handla svenskodlade potatisar och KRAV-märkta bananer. 

• Minska andelen varor i hushållsbudgeten till förmån för resurssnåla tjänster, så 
som kulturupplevelser.  

• Minska den totala konsumtionen genom att ta ut mer fritid och mindre lön vilket 
leder till minskad köpkraft.12  

 
Den första punkten bygger mycket på att få konsumenten att välja miljöanpassade livsmedel, 
att välja det alternativet som har minst påverkan på miljön. Eftersom livsmedelskonsumtionen 
är en stor del av den totala konsumtionen är det en viktig del när det gäller att få en mer 
miljövänlig livsstil. För att göra det enklare för konsumenten har det tagits fram ekologiskt 
märkta livsmedel på marknaden som har en mindre negativ påverkan på miljön.13  Intresset 
för hälsosam, pålitlig och säker mat växer hos konsumenterna vilket talar för en ökning i 
konsumtionen av ekologiska livsmedel.14

 
Genom en förändrad livsstil kan vi människor bidra till att minska orättvisor och 
miljöbelastning samtidigt som ekonomi och hälsa kan stärkas. I Bilen, biffen, bostaden menar 
Stefan Edman att det ligger ett ansvar hos producenter och handeln, att de förser oss med ett 
hållbart utbud exempelvis genom att öka utbudet av ekologiska varor.15 Det händer saker 
inom det området hela tiden och det kommer allt fler ekologiskt märkta livsmedel. För att en 
hållbar konsumtion ska kunna uppnås ligger det även ett ansvar hos konsumenten att välja det 
hållbara alternativet. Konsumenten kan driva fram en hållbar utveckling genom att efterfråga 
varor och därmed locka producenter och handeln till en mer hållbar produktion. 
Konsumentmakten kan vara en stark bricka i spelet. Läget i Sverige, och även i stora delar av 
övriga världen, är sådant att det är producenterna från den globala arenan som styr.16  
 
Hur ska samhället nå fram till stadiet då flertalet väljer det hållbara alternativet? För att det 
ska vara möjligt att ändra en livsstil eller öka ett miljöintresse krävs det en förståelse för vilka 
förutsättningar och hinder det finns för människor att ändra sin livsstil.17 Därför krävs det 
forskning inom området för att ta reda på vad det är för faktorer som styr människans 
handlande, exempelvis när det gäller valet av ekologiska livsmedel.  
 

                                                 
10 SOU 2004:119, s. 106 
11 SOU 2005:51 
12 ibid, s. 27 
13 Grankvist (2002), s. 2 
14 SOU 2005:51, s. 65 
15 ibid, s. 24 
16 ibid, s. 32 
17 Angelöw och Jonsson (1994), s. 174 
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1.2 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att studera vad det är som avgör och vad det är som påverkar 
konsumenterna när det gäller att köpa ekologiska livsmedel. Vad är det som formar villkoren 
för en ekologisk konsumtion och vad påverkar besluten? 
  
Jag vill undersöka varför konsumenter agerar som de gör och hur resonemanget ser ut kring 
de val som görs. Vilka värderingar ligger till grund för valen som görs i affären? För att 
komma detta på spåren har jag samlat ett antal konsumenter i fokusgrupper där diskussionerna 
har byggt på följande frågeställningar; 
 

- Vilka kriterier är viktiga och vilka faktorer spelar in när konsumenterna står 
i livsmedelsaffären? 

- Varför väljer konsumenterna den ekologiska varan, eller varför väljer de den 
inte?  

- Vad finns det för förutsättningar och hinder för miljöhandlande?  
 
För att få fram orsakerna bakom valen menar jag att det är viktigt att även undersöka vad 
ekologiska varor betyder för konsumenten och hur uppfattningar och attityder kring dessa ser 
ut. Därför har jag även haft följande frågeställningar med i studien; 
 

- Vad innebär begreppet ekologiskt för konsumenterna? 
- Tror konsumenterna på den ekologiska märkningen eller finns det en 

misstro? Varför? 
- Vad finns det för förtjänster och förluster med att köpa ekologiska 

livsmedel, enligt konsumenterna? 
- Är det lättare att köpa vissa varor ekologiskt än andra? Varför? 
 

1.3 Avgränsningar 
Att köpa ekologiska varor är inte det enda sättet att miljöanpassa sin livsmedelskonsumtion, 
det finns även andra aspekter inom området. För att avgränsa studien har jag i huvudsak 
fokuserat på ekologiska livsmedel, då jag tycker att ekologiska matvaror är ett konkret 
exempel när det gäller att miljöanpassa sin livsmedelskonsumtion.18   
 
Jag har avgränsat studien till att dela in deltagarna i olika åldersgrupper. Det finns många 
andra uppdelningar som hade varit möjliga och väldigt intressanta, så som kön, inkomst, 
etnisk bakgrund och så vidare. Alla dessa är dock inte möjliga att genomföra inom denna 
studies ramar. Jag anser att konsumenterna som deltog i studien är representativa för 
samhället. Alla deltagande bor eller jobbar i Norrköping, en mellanstor stad i Sverige. Yrke 
och utbildning skiljer sig mellan deltagarna och även den ekonomiska situationen.  

                                                 
18 Även forskningsprogrammet MAT21 har använt ekologisk mat som en indikator på hållbart producerad mat, 
se Magnusson och Biel (2005), s. 5. MAT21 är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som försöker finna en 
mer hållbar livsmedelskonsumtion samt hantering. För mer information om MAT21 besök deras hemsida; www-
mat21.slu.se 
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2 Bakgrund 

 
Detta kapitel avser att ge en fördjupad bakgrund till studien. Här behandlas kopplingen 
mellan mat och miljö, hur ekologisk mat kan definieras samt beteenden och attityder kring 
detta.  
 
2.1 Ekologisk mat  
Fram till 1900-talet hade matproduktionen och naturen starka band. Människorna åt vad 
naturen och årstiden hade att erbjuda. Men med industrialiseringen kom ett nationellt och 
internationellt matsystem där bekämpningsmedel, mekanisering och transporter växte sig allt 
starkare. Koppling mellan naturen, människan och maten blev ännu mindre när 
globaliseringen ökade. För att komma närmare naturen bildades en ny form av jordbruk, 
nämligen det ekologiska, på 1920-talet.19

 
2.1.1 Vad är skillnaden på ekologiskt och konventionellt 
Skillnaden mellan ekologiskt och konventionellt producerade produkter är att konstgödsel och 
bekämpningsmedel kompenseras med andra åtgärder i den ekologiska produktionen och 
endast sådana hjälpmedel som anses som ”naturliga” får användas. Djurfodret som används 
vid ekologisk produktion är i huvudsak ekologiskt. Läkemedel används med stora 
restriktioner och genmodifierade organismer används inte. En annan viktig bit är att djuren får 
utlopp för sitt naturliga beteende och får gå ute i största möjliga mån.20 Grundtanken är att 
leva kretsloppsanpassat och att på sikt nå fram till en hållbar produktion. Man jobbar för att 
behålla den biologiska mångfalden och för att sköta produktionen så lokalt som möjligt.21

 
2.1.2 Den ekologiska marknaden 
Marknaden för ekologiska varor växer. De flesta livsmedelsaffärerna har idag ett utbud av 
ekologiska varor och en del kedjor har även egna miljömärken.22 2-3 % av den totala 
livsmedelskonsumtionen är idag ekologisk.23 Under de senaste 10 åren har det varit en stadig 
ökning av försäljning med en medelsnittsökning på 25 % per år.24 De vanligaste ekologiska 
varorna som förekommer i affärerna är mjölk, kaffe och knäckebröd. När det gäller frukt och 
grönsaker är bananer, morötter, potatis och gul lök mest förekommande.25 För att 
försäljningen ska öka krävs en ökad efterfrågan som i sin tur kräver att det finns ett gott utbud 
i butikerna. Konsumentverkets undersökning Pris och utbud av ekologisk mat samt 
miljöinformation i butik  visar att stormarknader ofta har ett stort utbud av ekologiska varor, 
medan det är något sämre i närbutikerna. Undersökningen visar även att lågpriskedjorna ofta 
har ett sämre utbud.26

 
Vissa varugrupper saknar idag helt ekologiska alternativ. Det kan även få väldigt stora 
ekonomiska konsekvenser för ett hushåll att byta ut sina konventionella varor till ekologiska. 
Genom ändrade matvanor samtidigt som en förändring till ekologiska varor sker kan dock 
prisskillnaderna minskas, exempelvis genom att byta ut gurkan och tomaten i salladen mot 

                                                 
19 Torjusen et al. (2001), s. 207 
20 Livsmedelsverkets hemsida, besökt 2006-04-04 
21 Torjusen et al. (2001), s. 208 
22 Livsmedelsverkets hemsida, besökt 2006-04-04 
23 SOU 2004:119, s. 126 
24 Regeringens skrivelse 2005/06:88, s. 10 
25 Konsumentverket (2004), s. 6 
26 ibid, s. 8 
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morötter.27 Den ekologiska varan är ett dyrare alternativ, men merkostnaden varierar stort 
mellan varugrupperna. Kaffe och kiwi har endast en merkostnad på under 10 %. Mjölk, ärtor 
och te har en merkostnad på mellan 10-25 %. Tar man exempelvis potatis, banan och 
knäckebröd har dessa varor en merkostnad på 50-100 %. Merkostnaderna för den ekologiska 
matkorgen varierar även mellan olika affärer.28 Undersökningar som Konsumentverket gjort 
visar på en prissänkning bland de konventionella varorna under de senaste åren. Vidare visar 
undersökningen att de ekologiska livsmedlen inte följt prissänkningen utan vissa ekologiska 
varor har istället blivit dyrare i förhållande till innan.29  
 
2.1.3 Reglering och kontroll 
I Sverige regleras den ekologiska produktionen genom EG-förordningar, vilka reglerar hur 
produktion, märkning och kontroll ska gå till samt hur import ska ske från länder utanför EU. 
Sverige har ett eget fristående kontrollorgan, KRAV, som i sin tur kontrolleras av 
Livsmedelsverket.30

 
Bara de företag som har avtal med KRAV får använda KRAV: s logotyp på de ekologiska 
varorna. Förutom att följa EU: s reglering kring ekologiska produkter måste även företagaren 
följa KRAV: s reglering om man ska använda KRAV-märkningen. KRAV: s reglering är 
hårdare än EU: s på vissa punkter. Dessutom har KRAV fler kontrollområden, även butiker 
och restauranger kan bli KRAV-godkända vilket kräver att de finns ett brett utbud av 
ekologiska varor samt kunskap om hantering av sådana. KRAV-märkningen står för bra 
miljö, god djurhållning, god hälsa och socialt ansvar.31 Förutom KRAV finns det ett annat 
fristående kontrollorgan som får sköta kontroll och certifiering av ekologiska produkter, 
nämligen Smak AB, ett dotterbolag till Stiftelsen Potatisbranschen.32

 
Den ekologiska märkningen är tänkt att fungera som ett instrument som ska hjälpa 
konsumenten. Är en vara ekologiskt märkt vet man att det är ett bra alternativ för miljön och 
att det medför en mindre belastning på miljön. Märket ska fungera som en liten påminnelse 
för konsumenten.33 Om du som konsument ska handla ekologiska livsmedel möts du antingen 
av KRAV: s logotyp eller EU-logotypen för ekologiska livsmedel. Är livsmedlen märkta med 
någon av de logotyperna kan du känna dig säker på att de uppställda regleringarna hos 
respektive organ är uppfyllda. KRAV har själva ständiga kontroller på sina producenter 
samtidigt som Livsmedelsverket och Jordbruksverket har till uppgift att kontrollera att EG-
förordningarna följs, därför utför även dessa myndigheter vissa kontroller.34  
 
2.1.4 Sveriges mål 
1994 lade riksdagen fram att 10 % av Sveriges åkerareal skulle vara ekologiskt odlad år 2000, 
vilket uppnåddes. I skrivelsen En hållbar utveckling av landsbygden35 slogs nya mål fast. Till 
år 2005 borde den ekologiskt odlade arealen ha fördubblats till 20 % och 10 % av antalet 
mjölkkor och slaktdjur bör finnas i ekologisk produktion.36 År 2005 var den ekologiskt 
odlade arealen 19 % i Sverige, vilket är en förhållandevis hög siffra om man jämför med EU: 

                                                 
27 Konsumentverket (2004), s. 6 
28 ibid, s. 10-11 
29 ibid, s. 18 
30 Livsmedelsverkets hemsida, besökt 2006-04-04 
31 KRAV: s hemsida, besökt 2006-04-04 
32 Konsumentverkets hemsida, besökt 2006-04-04 
33 Grankvist och Biel (2001), s. 406 
34 Livsmedelsverkets hemsida, besökt 2006-04-04 
35 skr. 1999/2000:14 
36 Regeringens skrivelse 2005/06:88, s. 4 
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s siffra från 2002 på 3,3 %.37 Även målet för animalieproduktion uppnåddes och översteg 10 
% - gränsen. Dessa siffror visar dock inte andelen ekologiskt godkänd produktion, utan även 
de som inte är godkända finns med i statistiken. Anledningen till att det finns så många 
ocertifierade eller inte godkända odlare är höga certifieringskostnaderna eller andra hinder i 
systemet.38 Det nya målet som regeringen satt upp är att till 2010 ska den certifierade odlade 
jordbruksmarken uppgå till 20 %, idag är det endast 35 % av den ekologiska arealen som är 
certifierad. För att målet ska kunna uppnås krävs det att marknaden och efterfrågan på 
ekologiska produkter ökar.39

 
2.2 Beteende och attityd till maten 
Vi människor tenderar att äta allt mer. År 2000 åt genomsnittskonsumenten 800 kg livsmedel, 
det är 40 kg mer än för 10 år sen.40 Samtidigt som vi äter allt mer minskar andelen mat som 
tillagas i hemmet och det ges större utrymme för läsk och godis. Snabbmatstrenden växer 
bland konsumenterna. När man väl lagar mat vill konsumenten ha råvaror av god kvalitet och 
den personliga touchen i matlagningen blir allt viktigare. Det syns även en ökad hälsotrend 
vilket betyder ökad konsumtion av mjölkprodukter och mervärdesmat, så kallad functional 
food.41  
 
2.2.1 Etiska och miljömässiga ställningstaganden 
Samtidigt som världen blivit allt mer globaliserad och det blivit allt svårare att identifiera vad 
vi verkligen äter och vad det har för härkomst så har intresset hos konsumenterna växt. Etiska 
och miljömässiga ställningstagande när det gäller val av livsmedel har blivit allt vanligare 
bland dagens konsumeter.42 Det finns en ökande etik- och miljötrend bland framförallt de 
unga konsumenterna. Det blir allt viktigare att djuren sköts väl och grödorna odlas med miljön 
i åtanke.43 Flertalet människor är idag medvetna om och oroliga för miljöproblematiken. Det 
finns ofta ganska god kunskap om hur beteenden och handlingsmönster påverkar miljön.44 
Många är positivt inställda till att köpa miljövänliga alternativ och många är medvetna om att 
man genom att köpa ekologiska varor minskar miljöbelastningen.45 Trots det går förändringen 
mot ett nytt beteende väldigt långsamt.46  
 
Många studier visar på att korrelationen mellan en miljövänlig attityd och ett faktiskt 
miljöbeteende inte är stor.47 Det går att skapa värderingar och beteendemönster utifrån 
exempelvis etiska ställningstaganden. Det är däremot inte alltid så lätt att få ihop 
värderingarna med det verkliga beteendet. Det är ofta så att ett beteende som önskas 
uppfyllas, på grund av etiska ställningstaganden, överges eftersom det önskade beteendet är 
omöjligt att utföra till följd av olika hinder. Det kan vara så att man vill ta bussen till arbetet 
av miljöskäl men på grund av arbetstiderna är det en omöjlighet, därför måste man ta bilen till 
arbetet.48 En förklaring till att den positiva attityden till ekologiska varor inte överensstämmer 
med köpfrekvensen av varorna kan vara att vikten av att en vara är ekologiskt producerad inte 
                                                 
37 Regeringens skrivelse 2005/06:88, s. 7 
38 ibid, s. 9 
39 Regeringens skrivelse 2005/06:88, s. 12-13 
40 SOU 2004:119, s. 93-94 
41 Carlsson-Kanyama och Engström (2003), s. 38-40 
42 Torjusen (2001), s. 208 
43 Carlsson-Kanyama och Engström (2003), s. 38-40 
44 Lindén (1994), s. 10 
45 Solér (1997), s. 12 
46 Lindén (1994), s. 10 
47 Mainieri et al. (1997), s. 191 
48 Lindén (1994), s. 14 
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är så stor jämfört med andra faktorer.49 Många studier visar på att de viktigaste faktorerna när 
man väljer sina livsmedel är pris, smak, utseende samt att det är bra för hälsan. Faktumet att 
livsmedlet är ekologiskt kommer ofta långt ner på listan.50  
 
2.2.2 Ekologiskt – ett ställningstagande 
Det verkar vara så att det är en liten grupp människor i samhället som står för merparten av de 
ekologiska inköpen.51 Många som väljer att köpa ekologiska varor gör inte det för att det 
ekologiska alternativet är billigt eller av god kvalitet. Ofta ligger det en moralisk-politisk 
dimension i det hela. Konsumenterna köper det ekologiska alternativet för miljövänlighetens 
skull. Det är ett ställningstagande man har tagit och en livsstil man valt att leva.52 Det räcker 
inte att ha förståelse för konsumentens motivation för att förstå sig på deras beteende. Man 
måste titta på vilka möjligheter konsumenten har, vilken kunskap och vilka vanor som finns. 
Konsumenten kan vara positiv till ett hållbart agerande men saknar kunskap för att leva upp 
till det.53 Ett hinder som verkar vara vanligt när det gäller livsmedelsköp är vanan. Köp som 
upprepas, så som livsmedelsinköp som sker flera gånger i veckan, görs ofta mer eller mindre 
automatiskt. De inköpen har därför en tendens att väldigt ofta styras av vanor.54 Därför kan 
det vara svårt att bryta trender och ens vara medveten om vilket beteende och vilka val man 
gör, eftersom det är så rutinmässigt.  
 
En annan anledning till om man väljer eller inte väljer att köpa det ekologiska alternativet är 
vilken kunskap man har och vilka värderingar man lägger i att en vara är ekologisk. När man 
väljer livsmedel väljer man sådana som är meningsfulla för en själv. De konsumenter som har 
valt att köpa ekologiskt har troligen gjort ett medvetet val, medan det för dem som inte väljer 
det ekologiska alternativet inte har någon särskild innebörd att varan är ekologisk. I Solérs 
studie kring miljövänliga dagligvaror uppträder fyra olika uppfattningar om varför man som 
konsument köper eller inte köper miljövänliga dagligvaror. Beroende på vilken uppfattning 
man har skiljer sig också beteendet och mängden köpta miljövänliga varor. De fyra olika 
uppfattningarna bygger på att man antingen har en misstro mot miljömärkta varor och till att 
det verkligen skulle vara ett bättre alternativ. Eller så vill man agera miljövänlig medborgare 
och dra sitt strå till stacken, men man vill inte göra mer än nödvändigt. Man kan också ha 
uppfattningen att det är ens egen hälsa som är det viktiga. Då litar man på att de miljömärkta 
varorna är ett bättre alternativ och köper vissa ekologiska varor. Eller så vill man vara en del 
av naturen och leva i samspel med det naturliga kretsloppet och därför väljer man oftast det 
ekologiska alternativet.55

                                                 
49 Magnusson et al. (2001), s. 218 
50 Se bl.a. Magnusson et al. (2001), Torjusen et al. (2001) 
51 Lockie et al. (2004), s. 145 
52 Solér (1997), s. 15 
53 SOU 2004:119, s. 52 
54 Grankvist et al. (2004), s. 226 
55 Solér (1997), s. 117-163 
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3 Metod och tillvägagångssätt 
 
Detta kapitel behandlar de val som gjorts i uppsatsen och beskriver den metod som används i 
studien, nämligen fokusgrupper.  
 
3.1 Val av metod 
De frågeställningar som jag vill besvara är av den art att jag vill nå underliggande motiv och 
förklaringar till ett visst beteende. Detta anses göras lämpligast med hjälp av fokusgrupper.56  
Många av de studier som gjorts innan inom området är ofta av en mer kvantitativ art eller 
ligger på en mer generell nivå. Med hjälp av fokusgrupper såg jag möjligheten att studera hur 
deltagarna resonerar kring ämnet och därmed komma djupare in på ämnet.   
 
3.2 Vad är fokusgrupper? 
Fokusgrupper är en sorts gruppintervjuer där huvudfokus ligger på gruppinteraktionen.57 En 
grupp av människor samlas och diskuterar ett förutbestämt ämne under vissa bestämda 
former. Gruppen styrs av en moderator som presenterar diskussionsämnet och gör inlägg när 
så krävs.58 Trots att ämnet är förutbestämt av forskaren kommer deltagarnas åsikter och 
synvinklar fram.59 Fokusgrupper ger möjlighet till flexibilitet vilket gör att man kan gå på 
djupet snarare än att dra generella slutsatser.60  
 
3.3 Grupperna 
Som Morgan tar upp, så fungerar fokusgrupper bäst när deltagarna inte är för många och att 
de har liknade intressen samt är intresserade av ämnet som ska diskuteras.61 Det potentiella 
urvalet av människor som kan delta i den här studien är stort eftersom jag efterfrågar vanliga 
konsumenter. Det huvudsakliga kriteriet för deltagarna var att personen har eget hushåll och 
sköter viss del av matinköpen i hushållet. Den gemensamma variabel bland deltagarna som 
jag tror är lämpligast är åldern. Jag anser att människor i samma ålderskategori med större 
sannolikhet har liknande inköpsvanor och därför finns det potential för en bra diskussion. 
Därför delades de olika fokusgrupperna in i åldersgrupper. Åldersspannen i de olika 
grupperna var följande; 20-35 år, 36-55 år och 56-75 år. Jag valde att ha ett brett ålderspann i 
mina grupper eftersom jag anser att det är viktigt att ha alla åldrar representerade för att få ett 
rättvisande resultat. En annan aspekt som jag beaktade var att försöka få en någorlunda jämn 
könsfördelning inom grupperna, då det ger en jämvikt i grupperna samt att jag kan tänka mig 
att mäns och kvinnors attityd skiljer sig åt.  
 
Jag valde att genomföra tre fokusgrupper då detta verkar vara ett minimum för att kunna se 
tendenser och olika riktningar i materialet.62 Teorier om hur stor gruppen bör vara för att det 
ska fungera varierar lite. Morgan menar att det idealiska är mellan 6-10 personer medan 
Kreuger och Wibeck anser att det är för stora grupper.63 Efter att ha stor erfarenhet av 
grupparbete under utbildningens gång anser jag själv att gruppdynamiken fungerar bäst när 

                                                 
56 Morgan (1998a), s. 57-58 
57 Wibeck (2000), s. 23 
58 ibid, s. 9 
59 Morgan (1998a), s. 58 
60 ibid, s. 30 
61 ibid, s. 63 
62 Kreuger och Casey (2000), s. 26, Morgan (1998b), s. 77, Wibeck (2000), s. 48 
63 Kreuger och Casey (2000), s. 73, Morgan (1998b), s. 71, Wibeck (2000), s. 49 
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det är en grupp på mellan 4-6 deltagare. Därför håller jag med Wibeck och antalet deltagare 
blev slutligen 6 stycken i två av grupperna samt 5 stycken i den tredje gruppen.  
 
Vardera fokusgrupp träffades en gång vardera och diskussionerna varade mellan en till en och 
en halv timme.  
 
Den grundläggande tanken vid rekryteringen var att jag skulle försöka få grupper där alla 
deltagare kände någon men ingen i gruppen kände alla. Fördelen med att ha en redan 
existerande grupp är att deltagarna känner sig tryggare och diskussionen flyter på bättre, 
nackdelen är att vissa saker tas för givet bland människor man känner, saker som är svårt för 
moderatorn att förstå.64 Ytterligare krav som jag hade var att jag inte personligen ville känna 
någon av deltagarna då risken för att de skulle vara influerade av mig var överhängande. 
Många av deltagarna var vänners vänner eller vänners släkt.  
 
3.4 Struktur 
Forskningsfrågan som jag vill besvara är av den karaktären att det krävs att deltagarna släpps 
fria för att det ska komma fram vilka faktorer det är som styr deras tankar och handlande. 
Samtidigt är det viktigt att de håller sig inom studiens avgränsningar, därför har jag använt 
mig av en halvstrukturerad form av fokusgrupp. Det är viktigt som moderator att komma ihåg, 
som Morgan uttrycker det; ”… it is your focus, but it is their group.”65 Därför försökte jag, 
under diskussionens gång, vara så lite delaktig som möjligt men lade in frågor och 
kommentarer när jag tyckte att gruppens fokus inte längre överensstämde med mitt tänkta 
fokus. Innan fokusgrupperna genomfördes utarbetade jag en frågeguide (se bilaga 1) som 
fungerade som stöd för mig under diskussionen.  
 
3.5 Analys 
Fokusgrupperna spelades in för att sedan transkriberas. Syftet med den här studien är att titta 
på vad som sagts och inte hur det har sagts, därför har harklanden, pauser och upprepningar 
inte tagits med i transkriberingen eftersom det inte ses som det skulle tillföra studien något 
nämnvärt. De citat som använts i uppsatsen har modifierats till viss del för att öka 
läsvänligheten, vilket nästan alltid sker enligt Kvale.66

 
Det finns inga bestämda analysmetoder inom fokusgruppsmetodiken utan analysen är mycket 
beroende av vad det är för material som samlats in.67 Jag har valt att göra en innehållsanalys 
vilket verkar vara en vanlig metod att använda sig av. Analysen började med att jag återgick 
till mitt syfte för att se vad det är jag vill ha fram, vilket Kreuger och Casey påpekar som 
väldigt viktigt och avgörande för analysen.68 Därefter kodades materialet, vilket betyder att 
det delades in i olika kategorier efter trender och mönster som syntes i materialet. De olika 
kategorierna sammanställdes sedan för att analyseras och jämföras.69 De kategorier och 
trender som ansågs som mest intressanta och återkommande har sedan tagits med i uppsatsen 
för diskussion. I en fokusgrupp är inte den individuella åsikten viktig, därför analyserades 

                                                 
64 Morgan (1998a), s. 49 
65 ibid, s. 10 
66 Kvale (1997), s. 153 
67 Wibeck (2000), s. 87 
68 Kreuger och Casey (2000), s. 127 
69 Kvale (1997), s. 174-180, Wibeck (2000), s. 87-89 
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enbart en hel grupps resonemang eller alla tre grupperna tillsammans.70 Jag belyser dock vissa 
trender och drag i de olika grupperna som jag uppmärksammat.  
 
3.6 Etik 
När man arbetar med fokusgrupper är det viktigt att ta ställning till vissa etiska aspekter, så 
som forskningens konsekvenser och tolkning av materialet, men eftersom ämnet i den här 
studien inte anses vara känsligt eller stötande ses det inte vara något större problem.71 
Moderatorn har ett ansvar för att det är ett trevligt klimat i gruppen och att deltagarna inte 
utsätts för stressade situationer.72 Ett problem när man handskas med fokusgrupper handlar 
om anonymitet. För att behålla anonymiteten så långt som möjligt är deltagarna lovade 
konfidentialitet.73 Med konfidentialiteten följer att jag inte använder några namn vid 
analysdelen. Detta då jag inte anser att det tillför studien något.  
 
De citaten som följer i analysen kommer att vara anonyma, men vilken grupp de kommer 
ifrån kommer att märkas ut genom att skriva (ålder x), detta för att jag tror att det som läsare 
kan vara intressant att veta varifrån citaten kommer, trots att det inte har någon betydelse för 
analysen.  
 
3.7 Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet  
Som nämnts tidigare ger fokusgrupper en stor möjlighet till flexibilitet samtidigt som 
möjligheten till generaliserbarhet försvinner, antalet deltagare är allt för få för att det ska gå.74 
Det går inte att göra någon generalisering med hjälp av fokusgrupper, vilket inte heller är 
syftet med studien.75

 
Vad gäller validitet och reliabilitet ska detta finnas med i åtanken i alla stadier under studiens 
gång.76 Jag har strävat efter att inte ställa ledande frågor under diskussionerna och försökt i 
möjligaste mån vara öppen för andra varualternativ förutom ekologiskt och till en början hålla 
diskussionerna på en mer allmän nivå. En annan aspekt som jag ansåg vara problematiskt var 
det faktum att jag är miljövetare och att diskussionen kring ekologisk mat skulle bli styrd av 
det, därför försökte jag att tona ner det faktum att jag är miljövetare.  
 

                                                 
70 Morgan (1998a), s. 32 
71 Kvale (1997), s. 105 
72 Morgan (1998a), s. 93 
73 Kvale (1997), s. 109, Morgan (1998a), s. 88 
74 Morgan (1998a), s. 30 
75 ibid, s. 62 
76 Kvale (1997), s. 213 
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4 Analys och diskussion 

 
I den här delen av uppsatsen kommer jag att presentera de resultat som framkommit genom 
mina fokusgrupper. Jag kommer även parallellt med detta analysera och diskutera resultaten 
jag kommit fram till. Slutligen kommer min reflektion kring materialet och tankar kring vidare 
studier.  
 
4.1 Hur handlar man i de olika fokusgrupperna? 
I den yngsta gruppen (ålder 20-35 år) var fyra av de fem deltagarna studenter, dock inom 
skilda områden och faser i utbildningen. Faktumet att det var så många studenter kan ha 
påverkat diskussionen då dessa tenderade att ofta återkomma till pengafrågan och att man som 
student inte har så mycket pengar. I gruppen fanns två ensamhushåll, två tvåmannahushåll och 
ett fyrmannahushåll med tonårsbarn. En av deltagarna hade ofta det ekologiska alternativet i 
bakhuvudet men det var inte alltid det hamnade i matvarukorgen. Knappt hälften av 
deltagarna köpte ibland eller alltid ekologisk mjölk. Rättvisemärkt ekologiskt kaffe var en 
annan sak som knappt hälften av deltagarna köpte. Intresse, nyfikenhet och medvetenheten för 
det ekologiska alternativet var ganska stort i gruppen men det verkade inte leda till ett 
ekologiskt handlande. 
 
I medelåldersgruppen (ålder 36-55 år) var hälften av deltagarna studenter och resten 
arbetande. I gruppen fanns två ensamhushåll, ett tvåmannahushåll och två hushåll med två 
småbarn respektive tre tonårsbarn. Drygt hälften av deltagarna köpte ibland eller ofta det 
ekologiska alternativet, då främst mjölk men även kaffe och frukt var vanligt förekommande. 
Bland de som köpte ekologiska varor verkade intresset och kunskapen om ekologiska 
livsmedel vara stort. 
 
Den äldsta gruppen (ålder 56-75 år) bestod till hälften av pensionärer och resten arbetande. En 
av deltagarna levde i ett ensamhushåll, fyra levde i ett tvåmannahushåll och en hade ett 
femmannahushåll med främst tonårsbarn. Intresset för mat och dess härkomst var stort hos de 
flesta i gruppen. Det ekologiska alternativet var dock inte vanligt förekommande i 
matvarukorgarna hos någon av deltagarna. Ibland valdes en ekologisk vara och då handlade 
det oftast om mjölk eller ägg.77  
 
4.2 Vilka faktorer är viktiga och varför ser valen ut som de gör 
När jag ställde frågan om vad som är viktigt när man väljer matvaror svarade alla deltagare 
ungefär samma sak. De första och viktigaste aspekterna som kom upp var fräschhet, smak, 
kvalitet, pris och ursprung. Detta stämmer väl överens med de resultat som framkommit i en 
rad liknande studier som gjorts där de viktigaste inköpsfaktorerna varit smak, kvalitet, 
hållbarhet och hälsoaspekter.78 Under diskussionernas gång visade det sig dock att det inte 
alltid var så att deltagarna kom så långt i resonemanget som till att resonera kring de olika 
alternativen som finns i affären och jämföra de olika livsmedlens pris, kvalitet och så vidare. 
Det var istället andra faktorer som avslutade resonemanget mycket tidigare och avgjorde 
valen.  
 

                                                 
77 Trots ovan beskrivning av de olika gruppernas handlande vill jag återigen påpeka att analysen som följer inte 
är gjord på enskilda personer eller grupper utan av alla grupper som en helhet.  
78 Grankvist och Biel (2001), s. 408, Magnusson et al. (2001), s. 218, Torjusen et al. (2001), s. 211  
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En faktor som verkar influera deltagarna starkt är vanor och rutiner. Eftersom livsmedel är 
något som vi alla handlar ofta och det är en del av vardagen är det väldigt lätt att 
livsmedelsinköpen görs på rutin och man tar det man brukar handla av ren vana.79 Det håller 
de flesta av deltagarna med om, exempelvis deltagaren i citatet nedan.  
 
”Det är oftast samma saker som hamnar i korgen när man handlar. […] Om det inte är några 
speciella tillfällen och man ska göra nåt, då kanske man går efter ett recept och handlar hem 
såna grejor.” (ålder 20-35)  
 
För att bryta vanorna måste deltagaren anstränga sig lite och det krävs ofta att något influerar 
dem, som till exempel ett nytt recept som citatet ovan visar, för att de ska hitta till hyllorna 
som de inte brukar gå till. För många av deltagarna handlar det också mycket om tid. Ofta när 
deltagarna handlar, främst den yngre halvan av deltagarna, vill de att det ska gå kvickt och lätt 
och därför lägger de inte ner någon tid på att hitta nya varor utan det blir det gamla vanliga. 
Det beskriver en av deltagarna i citatet nedan.  
 
”Sen är det också tiden. När man ska in i affären, det kan bli så där hastigt så att man 
springer in och så kommer man på vad man ska ha och så sliter man ner det man kom på. Det 
är så klassiskt att man är på väg hem och så är man hungrig och springer in och då blir det 
att man tar vad man kommer över eller vad man kommer på i affären.” (ålder 20-35) 
 
Tiden är en viktig faktor och det är inte alltid deltagarna har så mycket tid när de handlar mat, 
särskilt den unga delen av deltagarna, hungern och tidsbristen gör att vanorna styr. De som är 
lite äldre tar sig mer tid till matinköpen och reflekterar och resonerar mera i affären. Det 
verkar också finnas ett samband med hur hushållet ser ut, ju större hushåll desto mindre tid för 
matinköpen. Finns det barn i hushållet ska tiden i mataffären vara så kort som möjligt. När 
man frågar barnfamiljerna vad det är som styr inköpen blir svaret ofta barnen.  
 
Vissa av deltagarna är lite rädda för att prova på något nytt. De håller sig gärna till märken 
som är kända för dem, för då vet de vad de får med sig hem. Även där handlar det om vanor, 
man tar det märket som man alltid har gjort och som man känner igen. Det ges inte så stort 
utrymme till att resonera kring olika alternativ. Det är även många av deltagarna som följer 
sin känsla och handlar det de har lust för och är sugna på just då. En del komponerar sin meny 
i affären och ser vad det är som ser gott ut och handlar efter ögat. Andra köper det de är sugna 
på, då spelar inte pris eller kvalité någon roll.  
 
4.3 Olika alternativ 
Deltagarna är väl medvetna om att det finns olika alternativ av varor i affären, så som 
lightvarianter, olika fetthalter och ekologiska alternativ. Många av deltagarna tänker väldigt 
mycket på och väljer mellan olika alternativ när de står i affären, medan andra inte 
uppmärksammar att det kommit ett ytterligare alternativ på hyllan. Det är dock svårt att som 
konsument hålla reda på och välja emellan alla olika alternativ som finns på marknaden idag, 
därför riktar många av deltagarna in sig på en speciell typ av varor och håller sig ofta till ett 
alternativ. Exempelvis så riktar sig en del in på den hälsosamma linjen och tycker därmed att 
fett- och sockerhalten är viktig i ett livsmedel medan den som bryr sig om miljön tycker det är 
viktigt att välja det ekologiska alternativet.  
 

                                                 
79 Grankvist et al. (2004), s. 226 
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Det finns också exempel på att deltagarna inte ser vissa alternativ som ett möjligt val, 
lightprodukter är ett exempel på det. Lightvarianter av livsmedel har funnits länge på 
marknaden och alla är medvetna om att det finns och vad det står för. Hos deltagarna är det så 
att antingen köper man det eller så köper man det absolut inte för att man har något emot 
lightprodukter. Samma sak gäller ekologiskt märkta varor, de flesta vet att det finns som 
alternativ med det är inte ett aktuellt val. Dock verkar det vara en mer positiv inställning till 
ekologiskt, alla deltagare tycker att det är en bra sak att köpa ekologiskt. Den positiva 
attityden till ekologiskt hittar man även hos konsumenterna i Solérs studie om inköp av 
miljövänliga dagligvaror.80

 
De flesta av deltagarna tycket det är viktigt att veta vilket ursprungsland livsmedlen har. 
Köttet ska komma från Sverige, det tycker merparten av deltagarna. Det är dock ingen som 
regelbundet köper ekologiskt kött. Anledningen till att deltagarna vill ha svenskt kött är att 
man tänker att djurhållningen och kvalitén på köttet är bättre i Sverige jämfört med andra 
länder. Många av deltagarna fäster stor vikt vid att även andra varor, såsom frukt och grönt, är 
så närproducerat som möjligt och försöker i möjligaste mån handla närproducerat. Det 
diskuteras en hel del om transportsträckorna som livsmedlen har och många tycker att det är 
vansinnigt att vissa livsmedel har långa transportsträckor. En av deltagarna frågar sig om det 
verkligen kan vara till förtjänst för människor eller natur att livsmedel fraktas från andra sidan 
jordklotet? Deltagarna diskuterar inte bara kring transporter utan pekar även på att det som 
konsument är lätt att hamna i olika dilemman, att man slits mellan de olika alternativen. Som 
en av deltagarna tar upp så är det svårt att veta vad man ska göra för att göra det rätta, de 
brasilianska djuren mår kanske bättre än de svenska, men så måste transporterna värderas in i 
valet. Vilket är då det bästa valet, det svenska eller brasilianska köttet. Många av deltagarna 
känner sig förvirrade på grund av alla valmöjligheter.  
 
4.4 Varför väljer man ekologiskt 
De flesta av deltagarna verkar vara medvetna om vad den ekologiska märkningen står för, att 
det innebär mindre bekämpningsmedel och att djuren får leva mer naturligt. Men vilka är då 
anledningarna till att köpa ekologiskt? Det första argumentet som kommer upp bland 
deltagarna är att det är mindre bekämpningsmedel och att det därmed borde vara nyttigare att 
välja det ekologiska alternativet. Det är alltså hälsoaspekten för egen del som verkar vara det 
primära bland många. Enligt Magnusson finns det dock ännu inga vetenskapliga belägg på att 
de ekologiska livsmedlen är hälsosammare än konventionella, ändå är tron bland 
konsumenterna stor.81 Att färre bekämpningsmedel används kopplas likaså samman med att 
det blir en mindre påverkan på miljön, ekologiskt är alltså ett bättre alternativ för miljön enligt 
många av deltagarna. Att kriterierna hälsa och miljö är de viktigaste stämmer väl överens med 
uppfattningen bland deltagarna i tidigare liknande studier om attityder kring ekologisk mat, 
exempelvis den gjord av Magnusson et al.82  
 
Enligt Lockie et al. så finns det bland de konsumenter som köper ekologiska varor ett större 
intresse för att skydda miljön än bland dem som inte köper ekologiska varor, vilket gör miljön 
till en viktig faktor när det gäller att välja ekologiskt.83 Det finns även en social dimension på 
det hela, det handlar om hur människorna och djuren mår och hur produktionen sker. 
Moraliska och etiska frågor är viktiga för många av de deltagarna i denna studie som köper 

                                                 
80 Solér (1997), s. 12 
81 Magnusson (2004), s. 49 
82 Magnusson et al. (2001), s. 223 
83 Lockie et al. (2004), s. 140 
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ekologiska varor. Den sociala dimensionen är viktigt även hos konsumenterna i Magnussons 
studie om uppfattningen kring ekologiskt, vilka hävdar att det är en bidragande orsak till att 
välja ekologiska livsmedel.84 Deltagarna i min studie som köper ekologiska varor, då främst 
frukt, menar även att smaken är bättre hos de ekologiska varorna.  
 
4.5 Vilka varor köper man ekologiska och varför 
Som jag nämnde i början av analysdelen skiljer det sig mellan deltagarna vilka varor de köper 
ekologiska och hur mycket ekologiskt de handlar. Det är ändå tydligt att vissa ekologiska 
varor är mer kända och accepterade än andra av deltagarna. KRAV-märkt mjölk, ägg, bananer 
och kaffe var något som diskuterades av alla. Många av deltagarna köper ibland eller alltid 
den ekologiska mjölken. Kaffe och bananer var en annan sak som väldigt många hade gått 
över till det ekologiska alternativet. När det gäller de två sistnämnda livsmedlen så köper inte 
deltagarna dessa ibland utan antingen alltid eller aldrig. Det verkar som om deltagarna 
övertygat sig själva eller blivit övertygade av någon att det finns fördelar med det ekologiska 
alternativet, eller inga nackdelar. Med äggen gäller samma sak, antingen köper man det 
ekologiska alternativet alltid eller aldrig, precis som deltagaren i citatet nedan påpekar.  
 
”Ägg och sånt där, det köper vi alltid KRAV-märkt konstigt nog. Men det är nog det enda som 
vi riktigt tänker på, som vi handlar KRAV-märkt. Varför vet jag inte.” (ålder 56-75) 
 
Varför deltagaren bestämt sig för att köpa äggen ekologiskt är svårt att veta anledningen till. 
Det finns många andra livsmedel som är ekologiska, men det var inte så många fler som det 
fördes en diskussion om. Varför är mjölk, ägg, kaffe och bananer så känt som ekologiskt 
alternativ? Mjölk är den mest förekommande ekologiska varan i affärerna, det är en förklaring 
till att den är så välkänd hos deltagarna.85 Mjölken är också en vara som deltagarna ofta 
handlar, vilket deltagaren i citatet nedan påpekar är en anledning till att varan är mer välkänd 
som ekologisk.  
 
”- För min del så är det för att mjölkdisken går man alltid till när man är och handlar. Plus 
att det för mig är den mest kända ekologiska produkten som finns. […] och i min tanke har 
det inte kommit in att det kanske finns andra grejor, att man kan välja bort vanliga varor och 
ta ekologiskt istället. Men just mjölk har kommit in hos mig att där finns ett alternativ som är 
ekologiskt.” (ålder 20-35) 
 
Som deltagaren i citatet ovan säger så krävs det att det ekologiska alternativet kommer in i 
konsumentens tankebanor och vanemönster för att det ska vara ett möjligt val. En annan sak 
som ett par av deltagarna tar upp till diskussion är att på mjölk- och äggförpackningarna ser 
man klart och tydligt om varan är ekologisk eller inte. Alla varor som är ekologiska och 
godkända enligt KRAV har KRAV-märket på sin förpackning och det står att det är ett 
ekologiskt livsmedel. Men är det tydligare utformat på mjölk- och äggförpackningarna än på 
andra ekologiska förpackningar eller beror det på att deltagarna ofta köper ägg och mjölk och 
därför är så väl förtrogna med förpackningen och ser om den är lite annorlunda utformad. 
Även i studien av Magnusson et al. framkom samma resultat, mjölkförpackningen är den 
varan som är lättast att se om den är ekologisk eller inte. Magnusson et al. menar att det beror 
på att mjölken ofta bara finns i en sorts förpackning medan andra varutyper ofta finns i många 
olika varumärken och utförande, därför syns en förändring lättare.86  

                                                 
84 Magnusson (2004), s. 54 
85 Konsumentverket (2004), s. 6 
86 Magnusson et al. (2001), s. 221 
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En orsak, som jag ser som trolig, till att de här varorna är mer kända för konsumenterna är att 
det funnits reklamkampanjer kring dessa varor och konsumenter på det sättet blivit medvetna 
om att det ekologiska alternativet finns. Det har också drivits informationskampanjer om 
exempelvis gifterna som de konventionella bananerna och kaffeplantorna blir besprutade med. 
Här kommer inte bara miljöaspekten in hos deltagarna utan många värnar om och 
uppmärksammar även de förhållandena som de anställda måste arbeta i, det är alltså även ett 
etiskt och socialt ställningstagande. De ekologiska livsmedlen som deltagarna sällan köper 
eller som inte varit del av någon kampanj är ofta inte kända för deltagarna. Det handlar 
slutligen om vanor, information och kunskap, anser jag. För att det ekologiska alternativet ska 
vara en valmöjlighet måste man veta att det finns.  
 
4.6 Varför väljer man inte ekologiskt 
De flesta av deltagarna verkar inte ha något emot ekologiska livsmedel, utan istället är många 
positivt inställda till dessa. Men den positiva inställningen leder inte alltid till att det 
ekologiska alternativet väljs. Viljan och beteendet skiljer sig åt. Lindén menar att det är 
viktigt att man är medveten om att viljan och beteendet skiljer sig, vilket det nästan alltid gör. 
Anledningen till det är många olika omvärldsfaktorer.87 Att attityden och beteendet skiljer sig 
åt har kommit fram i andra studier, konsumenterna i studierna är väldigt positivt inställda till 
ekologiska varor men få tror sig köpa det ekologiska alternativet när de väl står i affären.88 
Vad beror det på?  
 
4.6.1 Priset 
Den vanligaste anledningen till att man inte väljer den ekologiska varan verkar vara priset. 
Det ekologiska alternativet är för det mesta dyrare. Skillnaderna mellan konventionella och 
ekologiska livsmedel varierar dock beroende på varan, men oberoende av ökningens storlek 
verkar alla deltagare reagera på prisskillnaden.89 För många av deltagarna är det där orsaken 
ligger till att man inte väljer det ekologiska alternativet. Samma resultat har framkommit i 
studien av Magnusson et al. om attityder kring ekologisk mat.90 Att priset är så betydande 
anser jag beror på att det är lätt och konkret att jämföra varorna emellan. Skillnad på kvalitet 
är inte lätt att se när man står i affären. Det är inte heller lätt att veta hur stor påverkan varan i 
fråga har på miljön eller hälsan. Därför skyller man på att den ekologiska varan är för dyr, det 
är enkelt att hävda och alla ser att det stämmer. Deltagarna är dock osäkra på hur stor 
skillnaden egentligen är, som citatet nedan visar.  
 
”Grejen är, jag säger att priset är en nackdel utan att egentligen veta om hur mycket mer det 
ekologiska kostar. Vilket är ganska roligt, att i min tankevärld så är föreställningarna som 
jag har att det [ekologiska alternativet] ligger en viss procentsats över vilket gör att jag inte 
tänker på det [ekologiska alternativet] i vissa varor. Då är det mjölken som kommit in och där 
kan jag välja det liksom för att där har jag lyckats inse att det inte är så mycket skillnad i 
pris. Och då kanske man borde kolla vidare, ja men hur skiljer det då på de andra varorna 
och då tar man sig inte tid till att göra det …” (ålder 20-35)  
 
Utan att veta hur stor prisskillnaden är så är den ekologiska varan för dyr, det är inte bara 
deltagaren i citatet ovan som antyder det utan det är ett vanligt resonemang bland deltagarna. 
Någon av deltagarna medger även att det bara är ett ”svepskäl” att skylla på att det ekologiska 
                                                 
87 Lindén (1994), s. 31 
88 Magnusson et al. (2001), s. 216, Mainieri et al. (1997), s. 200 
89 Konsumentverket (2004), s. 10-11 
90 Magnusson et al. (2001), s. 222 
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alternativet är dyrare, för många gånger är inte skillnaden stor. En annan diskussion som 
fördes var att det egentligen inte handlar om priset utan om viljan. Precis som 
Konsumentverket påpekar i sitt PM Pris och utbud av ekologisk mat samt miljöinformation i 
butik behöver inte kostnaderna öka i övergången till ekologiska alternativ. Genom att 
samtidigt byta ut varor till billigare alternativ hålls kostnaderna nere.91 Men för att det ska 
fungera krävs det att vanor bryts och byts ut, då måste man ha en vilja att förändra.  
 
4.6.2 Vanor 
Vanor är en stor orsak till att ekologiska varor inte väljs, menar Magnusson et al.92 Även i 
denna studie är vanor en faktor som diskuteras av deltagarna. Som jag nämnt innan så sker 
ofta livsmedelsinköpen efter vana och rutin och många gånger reflekterar inte deltagarna över 
att det finns ett ekologiskt alternativ. Deltagarna vill inte ändra sina vanor allt för mycket, 
man tar en sak i taget. Kommer det ett ekologiskt alternativ på den filmjölk som deltagaren 
brukar köpa är det inget problem att byta ut den mot det ekologiska alternativet. Men att hitta 
nya varor eller avstå från vissa andra bara för att det inte finns ett ekologiskt alternativ är att 
gå lite för långt, tycker vissa deltagare.  
 
4.6.3 Skepticism gentemot standarder och kontrollen av dessa  
Det finns en viss skepticism bland deltagarna kring det ekologiska alternativet. Alla är inte 
övertygade om att det ekologiska alternativet är bättre än det konventionella och är frågande 
till om det är någon skillnad på de olika alternativen, det är också en stor orsak till att 
deltagarna inte väljer ekologiska livsmedel. Som nedanstående citat visar är vissa av 
deltagarna osäkra på huruvida livsmedlen verkligen är ekologiska.  
 
”Ja, och hur är det ekologiskt. Jag menar jorden har ju bearbetats med kemikalier och det 
sitter i rätt länge. Och så kommer det en ny bonde och så ska han börja odla ekologiskt, så 
det stämmer inte riktigt […] Ja, jag tror inte att det går att det blir helt ekologiskt.” 
(ålder 56-75)  
 
Citatet visar på osäkerhet. När det gäller skepticismen är min tolkning att det i grund och 
botten handlar om okunskap och osäkerhet. Deltagarna vet inte alltid att det ekologiska 
alternativet finns och vet inte alltid vad skillnaden mellan konventionella och ekologiska 
varor är. Det är ofta svårt att se någon skillnad på den ekologiska och konventionella varan, 
därför tycker inte jag det är konstigt att tvekan till skillnad finns. Det hänger starkt samman 
med att man handlar efter vana och inte tänker på eller tycker sig ha tid att hitta information 
om nya alternativ som kommer upp på mathyllorna. Det är även en säkerhet att hålla sig till 
”det gamla vanliga”, som citatet nedan visar.  
 
”Dels att man är dåligt upplyst och sen tror jag att det är det där med vana. Man tittar inte 
på dem, man jämför inte produkterna så som man kanske borde göra.” (ålder 20-35) 
 
Det är vanligt bland deltagarna att inte jämföra de olika alternativen som finns, precis som 
citatet ovan visar. Vissa av deltagarna ifrågasätter även vilken skillnad det gör om de handlar 
ekologiskt. Är det bättre för hälsan, lever man längre om man äter ekologisk mat? De är även 
undrande till om det påverkar miljön och om det spelar någon roll om de som enskilda 
konsumenter gör något. Även i studien som Magnusson et al. utförde var deltagarna frågande 
till om de ekologiska varorna var bättre.93 De deltagare i min studie som köper ekologiska 
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livsmedel hävdar att smaken är bättre, samtidigt som de är lite tvekande till om det verkligen 
är så.  
 
”Jag kan inte säga att det är så, men jag inbillar mig att jag tycker att jag får en smakrikare 
frukt ifall jag köper en ekologisk. Men det är kanske ett sätt att belöna mig själv också.” 
(ålder 20-35)  
 
Att smaken skulle vara bättre hos den ekologiska frukten vet alltså inte deltagarna med 
säkerhet, men många vill intala sig själv att det är så. Min tolkning av det är att den 
ekologiska frukten är dyrare och då vill man som konsument se en konkret skillnad, därför 
känner deltagarna en smakskillnad oavsett om den finns eller inte. Tillsammans med misstron 
mot om det är någon skillnad mellan ekologiska och konventionella varor finns en misstro 
gentemot den ekologiska märkningen och kontrollen av den. Citatet nedan visar på ett 
resonemang kring misstron.  
 
”- Jag kan ju bli lite så här att jag tänker så här […] okej de har en stämpel att det är 
ekologiskt och det står att det är ekologiskt liksom. Men hur pass är kontrollen på att det 
verkligen är ekologiskt sen? 
– Är det ett argument för dig att inte välja?  
– Nää ja men jo, det kan det nog vara. Men det kanske också är för att jag också har lite av 
det samvetskvalet. Jag känner att jag inte har orsak men vill hitta argument för allting.” 
(ålder 20-35) 
 
Misstron mot märkningen leder till att en del av deltagarna avstår från det ekologiska 
alternativet. Det är de deltagare som inte köper ekologiskt som har en misstro mot 
märkningen. Deltagarna säger själva att misstron ibland beror på okunskap och om de hade 
haft ett större intresse att ta reda på saker kring ekologiskt hade kanske skepticismen 
försvunnit. De som redan handlar ekologiska livsmedel tror däremot på märkningen och 
kontrollen och tror även att det gör skillnad om man köper ekologiskt. Att dessa deltagare har 
en tilltro till märkningen beror dels på tidigare erfarenheter av ekologiska produkter samt att 
de har god kunskap om hur märkningen och kontrollen går till, andra deltagare förutsätter att 
märkningen och kontrollen fungerar. Korrelationen mellan att man köper ekologiska varor 
och tron på märkningen visar sig även i Grankvist och Biels samt Mainieri et al.: s studier.94  
 
4.6.4 Utseendet 
Det framkommer också att det är vanligt bland deltagarna att det tycker att den ekologiska 
frukten inte ser lika fräsch ut som den konventionella och att detta är en orsak till att välja den 
konventionella istället. Många av deltagarna menar på att de ofta handlar med ögat, främst när 
det gäller frukt och grönsaker. Torjusen et al. hävdar att det finns dels ”reflection traits” och 
dels ”observation traits” som påverkar olika konsumenter olika mycket. De pekar också på att 
de konsumenter som inte tenderar att köpa ekologiska varor bryr sig mer om utseendet på 
varorna (”observation traits”), detta synsätt är vanligast bland konsumenterna. Medan de 
konsumenter som ofta handlar ekologiskt bryr sig mer om hur varan har producerats och 
vilken påverkan livsmedlet har på människa och natur (”reflection traits”) och bryr sig 
därmed inte om hur varan ser ut.95 Dessa slutsatser går även att se i min studie, de som är 
tveksamma till det ekologiska alternativet påpekar i större grad de ekologiska varornas 
fräschhet. 
 
                                                 
94 Grankvist och Biel (2001), s. 408, Mainieri et al. (1997), s. 200 
95 Torjusen et al. (2001), s. 215 
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4.6.5 Ekologiskt inte en viktig faktor 
Om jag sedan drar paralleller till de faktorer som deltagarna tycker är viktiga när de handlar 
sin mat så var inte ekologiskt ett av de viktigaste kriterierna. När Magnusson et al. utförde sin 
studie framkom det att det minst viktiga kriteriet bland konsumenterna var att varan var 
ekologisk.96 En sådan slutsats kan inte jag dra av min studie, men att det ekologiska 
alternativet inte prioriteras högst stämmer. Det är en viktig orsak till att det inte hamnar så 
mycket ekologiska varor i många av deltagarnas varukorgar. Det överensstämmer inte med de 
kriterierna deltagarna har och för många av deltagarna är ekologiska livsmedel inte en stor 
fråga.  
 
4.7 De fyra olika konsumenttyperna 
Trots att likheten verkar vara stor mellan deltagarna om vilka aspekter som är viktiga 
framträder tydligt skillnader mellan dessa i form av vad man prioriterar först. Jag tycker mig 
se fyra olika sorters konsumenter bland deltagarna; den prisberoende, den kvalitetsmedvetna, 
den hälsosamma och den miljövänliga.  
 
Först har vi den grupp där priset är det viktigaste, den prisberoende konsumenten. Andra 
aspekter som nämnts som viktiga; kvalitet, ursprung och så vidare har fortfarande betydelse, 
men det är slutligen priset som avgör vad man väljer. Prisets vikt visas tydligt i citatet nedan.  
 
”Jag säger med att priset är väldigt väldigt viktigt. […] Det är väl det där ekonomtänket, att 
man ska få så mycket för pengarna och så det där med kvalitet och vissa märken man har som 
ligger ovanför andra och så där. Men ändå så är det priset som är den stora faktorn. Vissa 
sållar man bort helt” (ålder 20-35) 
 
För den prisberoende konsumenten är ofta inte ekologiskt ett alternativ eftersom det är ett 
dyrare val. Sedan finns det en grupp av människor som inte direkt har priset i åtanke utan 
tycker att det är viktigare att maten är av god kvalitet, att den smakar bra och ser aptitlig ut, 
den kvalitetsmedvetna konsumenten. För dessa konsumenter är maten viktig och det ska vara 
en upplevelse att äta, priset spelar inte så stor roll vilket visas i citatet nedan.  
 
”… man tittar nog lite grann på priset, men ändå på kvalitet samtidigt. Och då blir det ibland 
dyrt …” (ålder 56-75) 
 
Den kvalitetsmedvetna handlar mycket med ögat, det ska se fräscht ut men man tittar även 
mycket på ursprung. Det ekologiska alternativet kan ibland tyckas vara av bra kvalitet, men 
konsumenten kan ibland avstå på grund av att varan inte ser lika fräsch ut som den 
konventionella. Därefter har vi den hälsosamma konsumenten, det är gruppen av deltagare där 
hälsan spelar en viktig roll när matvarorna väljs. Maten ska vara nyttig och ska inte påverka 
människan negativt. Det deltagarna har som referenspunkt när de väljer hälsosam mat är 
exempelvis socker- och kolhydratsinnehåll och livsmedel som är nyckelhålsmärkt. Vissa 
konsumenter är uppmärksamma på om varor i lightvarianter dyker upp på hyllan, som 
exempelvis deltagaren i citatet nedan.  
 
”… som fjällfil till exempel, när den kom i lightvariant så köpte jag den i lightvariant. […] 
Jag tänker på såna saker när jag handlar och läser efter sockerinnehåll och härdat fett och 
sånt.” (ålder 36-55) 
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Motiven till att man väljer hälsosammare mat har dels att göra med att man vill uppnå ett 
allmänt välbefinnande men det styrs även av allergier eller sjukdomar som deltagarna lider av. 
Många av de hälsosamma konsumenterna ser det ekologiska alternativet som ett nyttigare 
alternativ och köper därför ganska ofta ekologiska varor. Den sista typen av konsumenter som 
jag kan tycka mig se i grupperna är den som lägger stor vikt vid att varorna har en liten 
miljöpåverkan eller att de är ekologiskt producerade, det är den miljömedvetna konsumenten. 
Maten ska ha så liten påverkan som möjligt på miljön och naturen. Det finns ofta även en 
social aspekt invävd i detta, det är viktigt för de här deltagarna att djuren och människorna 
som producerar maten mår bra, vilket belyses i citatet som följer.  
 
”- Finns det inte KRAV-bananer så köper jag inte bananer. […] Sen så har jag läst så mycket 
om bananer och det här med att de är så fruktansvärt besprutade. Och så de som jobbar med 
dem blir sjuka, alltså med de konventionella bananerna. Så det går bara inte att köpa. 
– Det är samma med ägg, jag tänker inte egentligen på att det kan vara alla möjliga olika 
sorts konstiga tillväxthormoner eller något sånt där i dem äggen. Det är inte så jag tänker 
utan det är liksom djurskyddsaspekten.” (ålder 36-55) 
 
Dessa konsumenter köper ofta eller alltid det ekologiska alternativet om det finns att tillgå. 
Trots att jag ser fyra tydliga trender i hur deltagarna beter sig kan jag inte säga att en 
människa antingen är den ena eller andra sortens konsument. Den miljömedvetna 
konsumenten kan exempelvis ibland avstå från den ekologiska varan på grund av att priset är 
allt för högt. Konsumentbeteendet är ett komplext fenomen och det verkar som deltagarna 
resonerar olika vilket leder till att man beter sig lite olika från gång till gång. Det är inte bara 
en faktor som styr konsumentens beteende, vilket även tydliggörs ovan i analysen. Det går 
alltså inte att dra några absoluta gränser mellan dessa typer som beskrivits ovan, men det finns 
trender och det är alltid någon aspekt som styr mer än de andra hur deltagaren väljer.  
 
Solér har även hon gjort en klassificering i sin avhandling kring olika typer av konsumenter 
som köper ekologisk mat. Till viss del stämmer den gruppering med den som gjorts ovan. 
Solér pratar om den hälsosamma konsumenten, precis som ovan. Hon tar även upp den 
miljömedvetna medborgaren som vill dra sitt strå till stacken och den typen av konsumenter 
som vill leva i samspel med naturen, vilket kan liknas vid den miljömedvetna konsumenten 
ovan. Den fjärde och sista konsumenttypen som Solér tar upp är den som har en viss misstro 
mot märkningen, vilket jag inte har tagit upp som en egen konsumentgrupp men misstron 
finns även bland deltagarna i den här studien.97 Både min och Solérs klassificering av 
konsumenterna grundar sig i konsumenternas egna värderingar, menar jag. Beroende på 
vilken attityd och värderingar man har som konsument, till exempelvis ekologiska varor, beter 
man sig på ett visst sett. Dessa olika sett har tydliggjorts ovan genom klassificeringen.  
 
4.8 Värderingar och attityders betydelse 
Som jag nämnt innan så är merparten av deltagarna positivt inställda till ekologiska livsmedel, 
för den sakens skull leder inte detta till att deltagarna alltid väljer det ekologiska alternativet. 
Vissa gör det alltid eller ibland andra gör det aldrig. Grankvist et al. menar att det inte behöver 
betyda att konsumenten inte är intresserad eller inte överväger att välja det ekologiska 
alternativet bara för att attityden och beteendet inte stämmer överens. Men deras vilja är inte 
tillräckligt stark för att kunna bryta vanor och därför tar vanorna över och konsumenten köper 
det han eller hon alltid brukar göra.98 I antologin Livsstil och miljö menar Biel att när ett 
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beteende utförts tillräckligt många gånger blir det till en vana och då är ofta inte konsumenten 
längre medveten om den ursprungliga värderingen som ligger bakom handlandet.99 Det gör 
det därför svårt för konsumenten att tydliggöra och resonera kring sina vanor, vilket leder till 
att det är svårt för konsumenten att bryta vanorna.  
 
Min uppfattning är att många av deltagarna som inte köper ekologiska varor inte direkt har 
resonerat kring ekologiska kontra konventionella varor. De deltagare som köper ekologiska 
varor har funderat mera kring det, dessutom har de värderingar som stämmer väl överens med 
vad de ekologiska varorna anses stå för. Därför är det också lättare för de personer som har 
starka värderingar som är till fördel för ekologiskt handlande att ändra sina vanor till mer 
ekologiska. Lindén anser att de faktorer som motiverar konsumenten till ett handlande är 
viktigare att påverka än de faktorer som faktiskt förändrar beteendet. För att få ett förändrat 
beteende eller en ny livsstil är det därför viktigt att de grundläggande värderingarna stämmer 
överens och det är de som ska förändras snarare än själva köpbeteendet.100 Därför har 
attityden och värderingarna en stor del i hur man som konsument resonerar i mataffären och 
hur en förändring ska bli möjlig.   
 
4.8.1 Den rådande tidsandan 
Den positiva attityden till ekologiska alternativ tror många av deltagarna kan bero på den 
tidsandan som råder nu. I den diskurs som gäller i dagens samhälle är det positivt att bry sig 
om miljön och att köpa ekologiska varor. Lindén menar att de värderingar och den diskurs 
som råder i samhället påverkar människorna i samhället starkt.101 Konsumenterna känner sig 
mer eller mindre tvingade till att köpa ekologiskt för att göra det rätta. För ett antal år sedan, 
menar vissa deltagare i min studie, handlade diskussionen om andra saker som exempelvis 
kärnkraften. I citatet nedan diskuteras hur medvetenheten och sakfrågorna förändrats med 
tiden.  
 
”Jag tycker att den allmänna medvetenheten är större nu. Jag tror inte att det är jag som är 
mera medveten utan det är den allmänna medvetenheten som är större, socker och fett och 
KRAV-märkning och bananer. […] att överhuvudtaget göra granskande reportage om hur det 
är med det här egentligen, om fisk och bananer och annat. Jag har en känsla av att man 
kanske inte sökte efter såna saker för 20 år sedan.” (ålder 36-55)  
 
Även jag anser att medvetenheten blivit större i vårt samhälle, dock tror jag att det ökade 
medvetandet kring miljö sammankopplat till ekologiska livsmedel finns hos vissa kretsar i 
samhället vars värderingar stämmer överens med de ekologiska ställningstagandena. 
Medvetenheten kanske är större hos alla men för att det ska leda till ett handlande krävs det 
även att det finns ett intresse för frågorna. Jag tycker mig märka att det intresset inte finns 
överallt bland deltagarna.  
 
4.8.2 Det stora ”borde” 
Det finns ett stort ”borde” med bland deltagarna när man pratar om det ekologiska 
alternativet. Samvetet spelar en stor roll och påverkar deltagarnas beteende eller resonemang 
kring valen man gör. Det är många av deltagarna som säger att de ofta tänker att de borde 
välja det ekologiska alternativet, för att det ses som det rätta. Fastän de inte alltid gör det så 
slåss de med sitt samvete, vilket diskuteras i citatet nedan. 
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”Jag kan säga att det där är ett dåligt samvete för mig när jag går i butiken. Jag skulle vilja 
handla allt ekologiskt, men jag väljer bort det på grund av priset många gånger. […] Jag bär 
med mig det i huvudet alltid när jag handlar; ska jag ta ekologiskt eller inte. […] Det är 
viktigt för mig fast jag väljer inte alltid det och då tänker jag grrr jag borde, men jag gör det 
inte.” (ålder 20-35)  
 
Det finns en vilja bland deltagarna att välja ekologiskt, trots att det inte väljs betungar det 
deras samvete. Det stora ”borde” verkar inte finnas på samma sätt när det gäller resonemanget 
kring exempelvis lightprodukter. Anledningen till det, menar jag, är att det är ett personligt 
val som bara påverkar en själv som enskild konsument; om denne mår bra eller inte. 
Diskuterar man det ekologiska alternativet så handlar det om miljön och djur och människor 
kring produktionen som påverkas och då blir det istället en fråga för hela samhället, därför 
känner man det här ”måstet” och att samvetet säger ifrån. Som en deltagare tar upp så är det 
bara den enskilde personen som lider om den äter en produkt som är fetare än en annan, men 
när det gäller det ekologiska alternativet så är det fler i samhället som påverkas. Samtidigt 
anser jag att när ett beslut eller resonemang från en enskild konsument påverkar hela 
samhället, som det ekologiska alternativet anses göra, kan det resultera i att den enskilde 
konsumenten inte bryr sig alls. Det finns ingen personlig vinning i att göra uppoffringen och 
när det gäller miljöproblem är det även svårt att se något resultat, därför blir man istället 
passiv. Magnusson et al. menar att eftersom hälsan är en viktigare aspekt än miljön så är de 
egoistiska motiven starkare än de gemensamma och osjälviska.102

 
En annan anledning till att ”borde” kom upp så ofta under diskussionerna kan vara 
sammanhanget som diskussionen fördes i. Fokusgrupperna var samlade för att diskutera hur 
deltagarna resonerade kring ekologiska varor. Att jag som moderator var miljövetare tror jag 
fick många av deltagarna att känna att det rätta i sammanhanget var att välja ekologiskt och 
därför kan känslan av att man ”borde” köpa ekologiskt kommit fram.   
 
4.8.3 Ekologiskt är mer än matvanor 
Det finns ett resonemang bland vissa av deltagarna att valet av ekologiska varor står för mer 
än att just köpa det ekologiska mjölkpaketet, vilket visas i citatet nedan.  
 
”Men jag undrar ju så här, hur mycket är val av ekologiskt […] det är inte ett ovärderat val 
så att säga. Köper du ekologiskt så har du tagit ställning inte bara för att köpa en mjölk utan 
någonstans så hamnar du i ett läge där du tar ställning till så mycket annat också, det är nej 
till kärnkraft och rösta på vänsterpartiet. […] Det är sånt som ligger där också som det här 
ekologiska fått bära av någon outgrundlig anledning, som är helt orimligt. Är det inte det, en 
livsstil …” (ålder 20-35) 
 
Precis som deltagaren i citatet pekar på så ser många av deltagarna köpet av ekologiska varor 
som ett stort ställningstagande. Deltagarna känner nog ibland att de inte vet om de kan stå för 
de ställningstaganden som den ekologiska mjölken står för eller så är de osäkra på vilka 
ställningstagandena anses vara, vilket leder till att man avstår från att välja ekologiskt. Andra 
deltagare känner sig nästan tvingade till att köpa ekologiskt för att leva upp till det som det 
ekologiska står för. I Grankvist och Biels studie träder det fram att det finns en korrelation 
mellan starka normer och ekologiskt handlande, de som köper mycket ekologiska varor styrs 
starkt av specifika normer.103 Precis som deltagaren i citatet ovan säger så kan man undra 
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varför det ekologiska blivit laddat med så mycket mer än just den ekologiska varan i 
konsumenternas ögon.  
 
Många av deltagarna menar att valet av ekologiskt eller inte handlar om en livsstil som man 
väljer att leva. Även Solér menar i sin avhandling att köpbeteendet är livsstilsbetingat.104 Det 
är inte så att man bara köper ekologisk mjölk eller andra varor utan det är mycket mer som 
tillkommer. Som nämnts innan så handlar det om fler ställningstagande och en sorts helhet, 
enligt deltagarna i min studie. I den här livsstilen tycker jag det verkar ingå en vilja att 
förändra det levnadssättet som för det mesta råder i dagens samhälle, man vill minska 
livsmedlens miljöpåverkan samtidigt som det finns en tro på den ekologiska märkningen och 
att det är en del av lösningen. I fokusgrupperna finns dock en diskussion om huruvida det 
gäller en livsstil eller en livsfas. Tänker deltagarna på vad de handlar för mat och har de alltid 
gjort det? Kring detta diskuteras det i citatet nedan.  
 
”-Jag kan väl säga upp till, nu är jag 40, men upp tills jag var 30 då hade jag nog inte stora 
tankar om det. Men därefter så tycker jag att det har blivit mer viktigt.  
– Ja, men det är det samma för mig. Jag tänkte inte heller mycket på det när jag var ung. […] 
Men sen när man har stadgat sig och så, då började man tänka på det. 
– Men alltså, när du säger så så känner jag igen mig i det. Men samtidigt känner jag; det är 
inte en åldersfråga, jag kan inte betrakta det som ett sorts mognadsstadium. Livsfas mera, 
alltså mera inkomstberoende. Kan det vara inkomsten som samvarierar med ålder?” (ålder 
36-55) 
 
Det är flera av deltagarna som menar att man nog handlar olika beroende på var någonstans 
man befinner sig i livet; jobbar man, har man barn och så vidare. Efter vad deltagarna säger 
verkar det som om att när man är ung och när man har småbarn så finns det ofta inte pengar, 
tid eller vilja att tänka så mycket på vad man handlar och då kommer man ofta inte så långt 
som till att resonera kring om man ska välja ekologiska varor eller inte. Samtidigt som det hos 
vissa deltagare är när de får barn som de börjar tänka på vad det är de stoppar i varukorgen. 
Det beror till viss del på hur hushållet är uppbyggt. I studien av Tanner et al. kring 
livsmedelsinköp är även där hushållsstorleken av betydelse för resonemanget kring valet av 
ekologiska livsmedel.105 Det finns också deltagare som tänker och alltid har tänkt och gjort 
medvetna val när det gäller matinköpen och sådana konsumenter som aldrig har tänkt och 
troligen aldrig kommer att fundera över huruvida det ekologiska alternativet är bra eller 
dåligt. 
 
Jag tycker mig se att de ekologiska valen beror både på livsstil och livsfas, beroende på vilka 
människor man studerar. I grund och botten är det livsstilen som styr om konsumenten köper 
ekologiskt eller inte, anser jag. Om jag hårdrar verkligheten så finns det två livsstilar, antingen 
köper man ekologiskt alltid eller ibland eller så köper man det aldrig. Har konsumenten den 
livsstilen som aldrig köper ekologiskt har det ingen betydelse i vilken livsfas man befinner sig 
i, men livsfasen har betydelse om man har en livsstil där man kan tänka sig att köpa 
ekologiskt. Då anser jag att det handlar om hur stor viljan och engagemanget är. Vissa av 
deltagarna menar att de ofta har med sig i bakhuvudet att det ekologiska alternativet finns och 
att de gärna vill välja det men att det för det mesta är ett för dyrt alternativ, vilket är vanligt 
förekommande bland de studenter som deltog. Jag menar att det är troligt att de deltagare som 
har det ekologiska alternativet i tankarna kommer att köpa ekologiskt i en senare fas i livet, 
även om det just nu inte är en möjlighet. När de känner att det inte är lika mycket att offra för 
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att göra förändringen eller att den har större betydelse, exempelvis när de har mer pengar eller 
om de skaffar barn och det inte längre bara gäller dem själva är det troligt att de för ett 
resonemang kring och kanske går över till ekologiska varor. Därför är livsfasen av betydelse 
när det gäller valet att köpa ekologiskt eller inte.  
 
4.9 Slutsatser 
4.9.1 Värderingar och livsstil 
Jag tycker mig se att det är de grundläggande värderingarna som styr hur deltagarna resonerar 
och handlar. Värderingar och livsstil är starkt sammankopplade och grunden till ett ekologiskt 
handlande ligger i livsstilen. Det är sällan som deltagarna köper ekologiska livsmedel utan att 
andra miljö- eller hälsomässiga handlingar tydliggörs genom värderingar och attityder.   
 
Trots att värderingarna hos deltagarna stämmer överens med de ekologiska så visar det sig 
inte alltid i beteendet. Konsumenter har ett komplext beteendemönster och det är många olika 
faktorer som samverkar till det rådande beteendet. Värderingarna är grundläggande för att ett 
ekologiskt handlande ska vara möjligt, men det är inte alltid tillräckligt för att beteendet ska 
ske. Det ekologiska alternativet är relativt nytt på marknaden vilket betyder att det krävs en 
förändring hos konsumenten för att det ska vara möjligt att välja den ekologiska varan. 
Deltagarna är inte så benägna att ändra sina vanor eftersom det tar tid och medför en viss 
osäkerhet, därför är det inte lätt att ändra ett invant beteende hos konsumenter. För att en vana 
ska ändras och bli bestående krävs det en ändring i konsumentens värderingar, annars kan 
konsumenten aldrig se en vinst med att ändra vanorna. Lindén anser även hon att det är 
vikigare att ändra värderingarna än själva köpbeteendet. 106 De vanemässiga faktorerna som 
styr inköpen bland de flesta deltagarna i min studie sätter många gånger stopp för ett 
ekologiskt alternativ, trots att värderingarna har ändrats. Först när värderingarna ändrats kan 
livsstilen förändras och vanorna bli nya.   
 
Eftersom det är värderingarna som är betydelsefulla när det gäller om konsumenten väljer 
ekologiska varor måste dessa påverkas för att en förändring ska ske. För det första måste 
konsumenten bli medveten om att ett ekologiskt alternativ finns, men det är inte tillräckligt för 
att förändringen ska ske. Konsumenten måste också kunna se en vinning i ett förändrat 
beteende, antingen för sig själv eller för något som är betydande för konsumenten. En 
värdering som konsumenten kan ha är att de tycker det är viktigt att äta hälsosamt. Får 
konsumenten då reda på att de konventionella bananerna besprutas med en massa 
bekämpningsmedel medan de ekologiska har betydligt mindre gifter i sig kopplas detta 
samman med att färre gifter är bättre för hälsan. Det blir därmed en personlig vinning för 
konsumenten att välja ekologiska bananer. En annan konsuments värderingar inkluderar att 
det är viktigt med de etiska ställningstagandena kring dem som jobbar med bananerna. De 
konsumenterna kopplar istället samman färre gifter med att människorna som jobbar på 
bananplantagen mår bättre, det ser de som en vinning och därför väljer de dem ekologiska 
bananerna. Dessa konsumenter har fått information som berör deras värderingar snarare än 
deras köpbeteenden, men värderingarna gör att köpbeteendet ändras. Bland deltagarna var det 
vissa ekologiska varor som var mer kända än andra, detta tror jag beror på reklam- och 
informationskampanjer. Är det en reklamkampanj som inte når fram till konsumentens 
värderingar leder det sällan till en förändring, anser jag.  
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4.9.2 De olika konsumenttyperna måste uppmärksammas  
Jag har tyckt mig se fyra olika typer av konsumenter i denna studie; den prisberoende, den 
kvalitetsmedvetna, den hälsosamma och den miljömedvetna. För dessa olika typer är det 
också olika faktorer som är viktigast och beroende på det så väljer konsumenterna olika 
alternativ i affären. Den hälsosamma och miljömedvetna tenderar att oftast köpa ekologiska 
varor, de ser förtjänster i att köpa ekologiskt vilket beror på att deras prioriteringar stämmer 
överens med vad de ekologiska varorna anses stå för. För den prisberoende och 
kvalitetsmedvetna konsumenten är inte det ekologiska valet lika självklart, vilket jag anser 
beror på att deras värderingar inte stämmer överens med de värderingar som hör det 
ekologiska till. De sistnämnda konsumenterna har andra värderingar som de följer när de 
väljer matvaror. Detta visar på livsstilen och värderingarnas betydelse i hur man agerar eller 
resonerar i mataffären.  
 
Min uppfattning är att det är av stor vikt att uppmärksamma de olika konsumenttyperna som 
finns för att det ska vara möjligt att nå en förändring i beteendet bland konsumenterna. Om 
man i samhället vill nå fram till en grönare och mer hållbar konsumtion måste budskapet nå 
fram till alla typer av konsumenter och det måste kännas meningsfullt för samtliga. Från 
resonemanget bland deltagarna i min studie framkom det att de som är positiva till det 
ekologiska alternativet är de konsumenter som redan har en ”grön” livsstil eller ”gröna” 
värderingar. De konsumenter som bör ändra sin livsstil för att få den mer hållbar är ofta 
skeptiska till det ekologiska alternativet. Det är dessa konsumenter, de skeptiska, som är 
viktiga att få med i det ”gröna” tänket och göra det ekologiska alternativet meningsfullt även 
för dem. Om en förändring till ett mer hållbart samhälle ska bli möjligt anser jag att alla i 
samhället måste vara delaktiga. I frågan om att få en större ekologisk konsumtion krävs det 
därför att alla typer av konsumenter är med på förändringen. Jag tror därför att det är väldigt 
viktigt att när man vill nå en förändring, exempelvis genom en reklamkampanj eller vid ett 
informationstillfälle kring ekologiska varor, uppmärksammar de olika konsumenttyperna och 
tänker på att alla dessa är med i målgruppen av reklamen eller informationen. För att göra en 
meningsfull reklamkampanj måste man kunna nå fram till målgruppen. Detta bör regering och 
riksdag ha i åtanke när de jobbar för att nå fram till en hållbarare konsumtion. Jag tycker även 
att det är viktigt att handeln och näringslivet har det med sig i sitt arbete, eftersom de är 
viktiga aktörer i vägen mot en grönare konsumtion.  
 
4.9.3 Långsam process som kräver kommunikation 
För att få konsumenten att välja flera ekologiska varor behöver de grundläggande attityderna 
ändras, inte bara köpbeteendet och de invanda rutinerna. Men det är en långsam 
förändringsprocess som tar tid. Det går inte att ändra en människas värderingar över en natt 
om de ska leda till en bestående förändring. Det är heller inte rimligt att begära av 
konsumenten att utföra stora ändringar på en och samma gång, anser jag. Att många av 
deltagarna köper ekologisk mjölk är ett steg mot ekologisk konsumtion. När de väl blivit 
medvetna och ser egna fördelar med det valet kan de sedan gå vidare till andra varor och 
resonera kring dem och det ekologiska alternativet. Många av deltagarna sa i slutet av 
fokusgruppsdiskussionerna att detta hade fått dem att fundera och att nästa gång de går och 
handlar kommer de att resonera lite annorlunda. Ögonen öppnades för en del vad gäller 
ekologiska varor, om beteendet blir bestående är en annan fråga men det har öppnat upp för 
funderingar. Genom detta menar jag att kommunikation är en viktig del i en 
förändringsprocess som denna. Det är viktigt för konsumenterna att prata med varandra och se 
hur de andra resonerar, det öppnar allas ögon och det är ett givande och tagande som jag tror 
är positivt när det gäller förändringsprocesser. Jag tror att handeln eller de aktörer på 
marknaden som vill nå fram till en förändring och en ökad ekologisk konsumtion borde satsa 
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mer på kommunikationen och försöka få en förändring bland konsumenters attityder snarare 
än i deras köpbeteenden.  
 
4.10 Vidare studier 
Denna studie har behandlat vad som ligger till grund för ett ekologiskt handlande. Intressanta 
vägar att gå vid vidare studier inom detta område vore att studera hur förändringen kan ske. 
En annan intressant del är vad handeln kan göra för att bemöta konsumenternas efterfrågan 
och vad som krävs av handeln och markanden för att nå fram till en ökad ekologisk 
konsumtion.  

 28



 
5 Referenser 

 
Litteratur 
Angelöw B och Jonsson T (1994), Individ och miljö. Lund: Studentlitteratur 
 
Biel A (1999), Väljer människor att agera miljövänligt i Livsstil och miljö: Värderingar, val 
och vanor. Red. Lundgren L, s. 48-60, Kristianstad: Kristianstads Boktryckeri AB 
 
Carlsson-Kanyama A och Engström R (2003), Fakta om maten. Naturvårdsverkets rapport 
5348. Stockholm: Naturvårdsverkets förlag 
 
Grankvist G (2002), Determinants of choice of eco-labeled products. Göteborgs Universitet: 
Department of Psychology 
 
Grankvist G och Biel A (2001), The importance of beliefs and purchase criteria in the choise 
of eco-labeled food products. Journal of Environmental Psychology: 21, s. 405-410 
 
Grankvist G, Dahlstrand U och Biel A (2004), The impact of environmental labeling on 
consumer preference: negative vs. positive labels. Journal of Consumer Policy: 27, s. 213-230 
 
Konsumentverket (2004), Pris och utbud av ekologisk mat samt miljöinformation i butik. PM 
2004:19 
 
Kvale S (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
 
Kreuger R och Casey M (2000), Focus Groups. A practical guide for applied research. 3: e 
upplagan. Thousand Oaks: Sage 
 
Lidskog R, Sandstedt E och Sundqvist G (1997), Samhälle, risk och miljö. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Lindén A (1994), Människa och miljö. Stockholm: Carlssons Bokförlag 
 
Lockie S, Lyons K, Lawrence G och Grice J (2004), Choosing organics: a path analysis of 
factors underlying the selection of organic food among Australian consumers. Appetite 43, s. 
135-146 
 
Magnusson M (2004), Consumer perception of organic and genetically modified foods. 
Uppsala: Univesitetstryckeriet 
 
Magnusson M, Arvola A, Hursti U, Åberg L, Sjödén P (2003), Choice of organic foods is 
related to perceived consequences for human health and to environmentally friendly 
behavior. Appetite: 40, s. 109-117 
 
Magnusson M Arvola A, Hursti U, Åberg L och Sjödén P (2001), Attitudes towards organic 
foods among swedish consumers. British Food Journal: Vol 103, No 3, s. 209-226 
 

 29



Magnusson M och Biel A (2005), Konsumentens val av miljövänliga livsmedel. Rapport 
MAT21 nr 7/2005 
 
Mainieri T, Barnett E, Valdero T, Unipan J och Oskamp, S (1997), Green buying: the 
influence of environmental concern on consumer behavior. The Journal of Social Psychology: 
137, s. 189-204  
 
Morgan D (1998a), The Focus Group guidebook. The Focus Group Kit, no 1. Thousand Oaks: 
Sage 
 
Morgan D (1998b), Planning Focus Groups. The Focus Group Kit, no 2. Thousand Oaks: 
Sage 
 
Solér C (1997), Att köpa miljövänliga dagligvaror. Stockholm: Nerenius & Santérus förlag 
 
Tanner C, Kaiser F och Wölfing Kast S (2004), Contextual conditions of ecological 
consumerism: A food-purchasing survey. Environment and Behavior: Vol 36, No 1, s. 94-111 
 
Torjusen H, Lieblein G, Wandel M och Francis C (2001), Food system orientation and quality 
perception among consumers and producers of organic food in Hemark County, Norway. 
Food Quality and Preference: 12, s. 207-216 
 
Wibeck V (2000), Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. 
Lund: Studentlitteratur  
 
Offentliga tryck 
Regeringens skrivelse 2005/06:88 Ekologisk produktion och konsumtion – Mål och inriktning 
till 2010.  
 
SOU 2004:119 Hållbara laster.  
 
SOU 2005:51 Bilen, biffen, bostaden. Hållbara laster – smartare konsumtion. 
 
Elektroniska källor 
Livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se, senast besökt 2006-04-04. 
 
Konsumentverkets hemsida, www.kosnumentverket.se, senast besökt den 2006-04-04 
 
KRAV: s hemsida, www.krav.se, senast besökt den 2006-04-04. 

 30

http://www.slv.se/
http://www.kosnumentverket.se/
http://www.krav.se/


Bilaga 1: Frågeguide 
 
Frågeguiden användes som ett stöd vid fokusgrupperna. De fetmarkerade frågorna är de 
stora områdena som diskuterades i alla grupper. De övriga frågorna var hjälpfrågor till mig 
som mentor om inte diskussionen flöt på, de användes inte alltid i alla grupper. 
  
INTRODUKTION 
Vad är viktigt när du väljer matvaror? 
Vilka egenskaper är viktiga? 
Vilka faktorer spelar in? 
Vad är det som påverkar valen av det som stoppas ner i korgen? 
Vad tänker du på när du väljer? 
 
Är miljön en faktor som spelar in när du väljer vilka matvaror du ska köpa? 
Miljömärkt, ekologiskt, närproducerat 
Ligger det några ekologiska varor i era matkassar?  
 
Vad betyder det för dig att en vara är ekologisk? 
Vad är det för skillnad på den och en konventionell?  
Vet du vad ekologiskt står för? 
 
BETEENDE OCH ATTITYD 
Om vi tänker att du står i mataffären vid mejeridisken. På höger hand har du den 
ekologiska mjölken och till vänster har du mjölkförpackningarna med den vanliga 
(konventionella) mjölken. 
Vilken tar du med dig hem? 
Vad väljer du och varför väljer du så? 
Hur tänker/resonerar du? 
Hur motiverar du valet? 
Vad är det som påverkar? 
Vilka faktorer är viktiga? 
 
Överväger du olika alternativ när du väljer dina varor? 
Tänker du efter när du tar mjölken? 
Finns det andra alternativ för dig? 
Går det på rutin? 
 
Om du går vidare i affären till mjölhyllan, köttdisken eller fruktavdelningen, vad skulle 
du välja där – ekologiskt eller konventionellt?  
Skulle du resonera på annat sätt om det gäller en annan vara än mjölken?  
Vad skiljer sig? Varför? 
Är det andra faktorer som spelar in när det gäller andra varor? 
 
Vad krävs för/Vad skulle få dig att du göra ett annat val? 
Varför blir det dem valen det blir? 
Vad var det som gjorde att du ändrade dig och valde andra alternativ?  
 
RESONEMANG/ATTITYD KRING EKOLOGISK MAT 
Ser du att det finns någon anledning till att man skulle välja ekologiskt märkt mat? 
Varför/Varför inte? 
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Ger det något att handla ekologiskt? Vad? Varför/Varför inte? 
Vad motiverar valet att handla eller inte handla ekologiskt? 
 
Litar du på den ekologiska märkningen? 
Varför/Varför inte? 
Misstro? Finns det anledning till misstro? 
Får man vad som utlovas? 
Om man säger att ekologiskt står för bra miljö, god djuromsorg och socialt ansvar, får man det då? 
Fungerar vissa varor bättre än andra? Varför? 
Vad skulle få dig att få större förtroende för det? 
 
Vad finns det för fördelar och nackdelar med ekologisk mat? Varför/Varför inte köpa? 
Vad får man/Vad tjänar man? 
Vad offrar/missar man? 
Vad är du beredd att offra? 
 
KUNSKAP  
När du står där i mataffären och de olika alternativen av samma vara står uppradade 
på hyllan, exv. ekologiska. Känner du att du har tillräckligt med kunskap för att kunna 
välja bland de olika alternativen som finns i affären?  
Vet du vad du väljer mellan? Vad du tar bort/väljer till? 
Är det möjligt med din kunskap att göra ett medvetet val, tycker du? 
 
Varifrån får du kunskap om matvaror och de olika alternativen? 
Söker du aktivt själv? Hur? Var? Varför? 
Är det tillräckligt med kunskap? 
Vilken information litar du på? Vad litar du på? 
Vad går man efter när man gör sina val? 
Finns det ett behov av mer? 
 
Är det viktigt att vara medveten om vad det är för mat man köper? 
Vad det leder till för konsekvenser för både sig själv, samhället och naturen? 
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