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Sammanfattning 
Denna studie fokuserar på den retoriska framställningen av ekologiskt livsmedel inom ramen 

för miljökommunikation och ekologiska teoriperspektiv. Syftet är att analysera vilka 

föreställningar som kopplas till begreppet ekologiskt livsmedel. Vidare undersöks svenska 

myndigheters och organisationers syn på ekologiskt livsmedel i förhållande till 

dagligvaruhandelns retoriska framställning av ekologiskt livsmedel. Metodiken bygger på två 

insamlingsmetoder. Kvalitativa forskningsintervjuer har genomförts med myndigheterna 

Livsmedelsverket, Konsumentverket och Jordbruksverket. Intervjuer har även utförts med 

organisationerna KRAV och Naturskyddsföreningen. Detta för att synliggöra bakomliggande 

förställningar om begreppet ekologiskt livsmedel. En text- och metaforanalys av ICA, Coop 

och Axfoods samlade kommunikation av ekologiskt livsmedel genomfördes. Detta med syfte 

att undersöka dagligvaruhandelskoncernernas retoriska framställning av begreppet. Studien 

belyser att det finns två huvudsakliga förhållningssätt för ekologiskt livsmedel bland de 

undersökta aktörerna, ekologiskt i praktiken och ekologiskt i utopin. Vidare klargörs att 

myndigheterna, organisationerna och dagligvaruhandelns användning av begreppet skiljer sig 

åt. Dels är myndigheternas framställning av ekologiskt huvudsakligen fokuserat på miljönytta. 

Medan dagligvaruhandelns framställning av ekologiskt livsmedel bygger på metaforer och 

idylliska naturvärden. Studien visar även att ekologisk märkning är en del av den gröna 

konsumtionen och legitimerar därmed konsumtion som en lösning på miljö- och 

samhällsproblem. 

 

Nyckelord: Ekologiskt livsmedel, ekologisk märkning, kommunikation, värdering, krav 
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Summary  
This study focuses on the rhetorical rendering of organic foods, within the research area of 

environmental communication and ecological theories. The aim is to analyse which renderings 

are connected to the concept organic foods. Further on Swedish authorities and organisations 

views on organic foods are examined, in comparison to the grocery retailer’s rhetorical 

rendering of organic foods. The methodology is based on two methods of data collection. 

Qualitative research interviews have been conducted with the following authorities: the 

Swedish Food Agency, the Swedish Consumer Agency and the Swedish Board of Agriculture. 

Interviews were also conducted with the organisations KRAV and the Swedish Society for 

Nature Conservation. The interviews were conducted with the intention of making visible the 

underlying rendering of the concept of organic foods. A textual and metaphor analyses of ICA, 

Coop and Axfood’s combined communication of organic foods were performed. The aim with 

these analyses is to examine the grocery retailer’s rhetorical rendering of the concept. The study 

highlights that there are two main attitudes towards the rendering of organic foods among the 

actors. Additionally this study clarifies that the authorities, organisations and grocery retailer’s 

use of the concept differ. Partly the authorities rendering of organics are mainly focused around 

environmental benefits. While the grocery retailers rendering of organic foods is based on 

metaphors and idyllic nature values.  The study also shows that organic labels is part of green 

consumerism and thereby legitimize consumption as a solution of environmental and social 

problems.  
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1. Inledning 

Den ekologiska livsmedelsmarknaden har växt kraftiga under de senaste åren, framförallt i USA 

och Europa (Anisimova & Sultan, 2014; Hsu & Chen, 2014; Sebastian, 2013). Studier visar ett 

tydligt samband mellan uppmärksammade livsmedelskriser, så som galna kosjukan, och en 

ökad medvetenhet om livsmedelssäkerhet bland konsumenter. Vidare har oron över 

livsmedelskvalitén vuxit och väckt frågor om säkerheten i livsmedelsindustrin (Hsu & Chen, 

2014). Boström & Klintman (2011) beskriver att vi idag lever i ett risksamhälle som 

översvämmas med nya larm om livsmedelskontaminering, överfiske, minskning av biologisk 

mångfald, kemiska utsläpp och andra risker för miljön och hälsan. Konsumtionens 

konsekvenser har varit i fokus för miljörörelsen och uttryck som överkonsumtion och 

överexploatering har anammats för att uppmana till förändring (Boström & Klintman 2011). 

Konsumtionen medför utarmning av jordens resurser då det kapitalistiska systemet inte tar 

hänsyn till de begränsningar av naturtillgångar som finns (Hayward 1994). Boström & 

Klintman (2011) menar att förtroendet minskar för myndigheter då de upplevs misslyckas med 

sitt ansvar att handskas med ovan nämnda risker och problembilder. Detta har lett till att många 

visar en vilja till att dramatiskt förändra sitt vardagliga liv och minska det ekologiska 

fotavtrycket. Vilket i sin tur har lett till en efterfrågan på miljömärkta varor och faller inom 

ramen för ”medveten konsumtion”, som drivs av en politisk köpkraft där det antingen 

uppmanas till bojkott eller köp av miljövänligt. Boström & Klintman (2011) menar att ”grön 

märkning” är ett försök att översätta ett komplext socialt och miljömässigt problem, till en 

lättbegriplig kategorisk märkning. För konsumenten motsvarar detta en symbol för "det 

grönaste valet", där varan rymmer en mängd olika tolkningar, kriterier och värden som endast 

kommuniceras via märkningen (Boström & Klintman, 2011). 

 

Med en kraftigt ökande efterfrågan av ekologiska produkter tillkommer allt fler aktörer på 

marknaden som använder termen "ekologiskt" i sin marknadsföring. Anisimova & Sultan 

(2014) hävdar att detta innebär svårigheter för konsumenter som får det allt svårare att skilja en 

produkt från en annan, då den ekologiska märkningen kan innefatta olika kriterier beroende på 

produkttyp och den ekologiska märkningens krav. Vidare menar författarna att detta sätter press 

på tillverkare och återförsäljare att särskilja sina produkter från konkurrerande, för att 

konsumenterna ska veta vad köpet innefattar. Exempelvis finns en stor skillnad på kraven 

mellan ekologiskt odlade grönsaker och ekologiskt kött, men sällan specificeras kraven för 

enskilda produkter till konsumenten. Fortsatt kan kraven och kriterierna inom samma 

produktkategori variera även om de båda är märkta ekologiskt, då de krav som ställs på en 

ekologisk märkning inte motsvarar kraven på ett annat. Vissa märkningar har en etisk kravbild, 

medan andra kan ha ett större fokus på lokalproducerade varor. Enligt de studier som lyfts fram 

av Anisimova & Sultan (2014) har konsumenter ofta begränsad tillgång till information om vad 

de faktiskt köper i termer av vad som gör produkten "ekologisk". Detta medför att konsumenten 

måste förlita sig på tidigare erfarenheter om enskilda varumärken, företagets anseende och 

produktinformation (Anisimova & Sultan 2014). Studier har också visat att trots att många 

konsumenter har god kännedom om ekologisk mat som helhet, så upplever många konsumenter 

att det ofta saknas specifik information om vad en viss ekologisk produkt innefattar. Kunskap 

saknas också om vad ekologiska varumärken och märkningar faktiskt innebär eftersom enbart 

kortfattad information presenteras på förpackning eller i reklam (Zehir et al. 2011). 

 

 

 

De största försäljarna av ekologiska varor i USA och Europa är stormarknader (Gobo & Jean 

2012). I Sverige utgörs 85 procent av livsmedelsmarknaden av tre aktörer, ICA, Coop och 
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Axfood. Enligt Jordbruksverkets (2012) kartläggning av livsmedelsmarknaden utgör ICA AB 

49 procent, Coop 21 procent och Axfood 15 procent av marknaden (Jordbruksverket 

2012).  Sebastian (2013) visar på att det finns en stark marknadskraft bakom ekologiskt och 

marknadsföring sker av olika aktörer som stödjer ekologisk produktion, så som organisationer, 

producenter eller företag. Mindre aktörer har dock inte samma kapacitet till att marknadsföra 

ekologiskt som livsmedelshandeln, vilket gör livsmedelshandeln till de mest betydelsefulla 

kommunikatörerna för ekologiskt livsmedel (Sebastian 2013).  

 

I Sverige finns två dominerande certifierade märkningar för ekologiskt livsmedel, EU-

ekologiskt och KRAV-ekologiskt (KRAV 2015). Marknadsföring av ekologiskt livsmedel 

gynnas av ett tydligt regelverk kring ekologisk certifiering och märkning, enligt Sebastian 

(2013). Konsumenter har lättare att ta till sig marknadsföringen av kända rikstäckande 

märkningar, jämfört med lokala märkningar. För Sverige är EU den högsta beslutande instans 

när det gäller ekologisk livsmedelsproduktion. EU nämns även som en avgörande aktör för 

förståelsen av vad ekologiskt livsmedel innebär (Sebastian 2013). EU besitter det huvudsakliga 

ansvaret gällande reglering- och lagstadgande kring ekologisk livsmedelshantering inom EU. 

Det europeiska jordbruksrådets minister antog år 1991 den första reformen för ekologiskt 

jordbruk och märkning av ekologiska produkter och livsmedel (EU-förordningen 889/2008). I 

ett försök att främja den ekologiska sektorn beslutade EU att alla medlemsstater bör omfattas 

av dessa harmoniserade regler, principer och normer för att i sin tur kunna garantera en 

hälsosam ekologisk livsmedelsmarknad samt säkerställa rättvisa konkurrensförhållanden (EU-

förordningen 889/2008). 

 

I dagsläget är EU:s jordbrukspolicy uppbyggd av ett ramverk i två delar. Dessa består av 

lagstadgade policydokument, den “Europeiska handlingsplanen för ekologiska livsmedel och 

ekologiskt jordbruk” samt EU-kommissionens förordning (EG) nr 834/2007, som behandlar 

märkning av ekologiska produkter. Förordningen huvudsakliga syfte är att skydda 

användningen av begreppet “ekologiskt” i enlighet med de regler som finns definierat i EU-

lagstiftningen. För att få kalla en produkt som säljs inom EU för “ekologisk” måste alla 

produktionsregler för ekologiska produkter i EU-lagstiftningen efterlevas, samt vara certifierad 

för detta. I grunden är produktionsreglerna uppsatta för att säkerställa konsumenters förtroende 

för ekologiska produkter samt upprätthålla goda förutsättningar för en utveckling av den 

ekologiska marknaden inom den Europeiska Unionen (EU-förordningen 834/2007).  
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1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att klargöra vilka föreställningar som kopplas till begreppet 

ekologiskt livsmedel, samt hur dessa skiljer sig mellan inflytelserika aktörer. Vidare syftar 

studien till en fördjupande undersökning av svenska myndigheters och organisationers syn på 

ekologiskt livsmedel i förhållande till dagligvaruhandelns retoriska framställning av ekologiskt 

livsmedel.  

 

 

1.2 Frågeställningar 
 Vilka värderingar, kriterier och egenskaper kommuniceras till konsumenten i 

användandet av begreppet ekologiskt inom livsmedelshandeln? 

 

 Vilka föreställningar och tolkningar kopplas till begreppet ekologiskt livsmedel? 

 

 Hur framställs ekologiskt livsmedel retoriskt i dagligvaruhandeln och hur skiljer sig 

detta mot myndigheter och organisationers retoriska framställning? 
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2. Metod  

Vi har valt att bygga studien på två datainsamlingsmetoder, semi-strukturerade kvalitativa 

intervjuer, samt kvalitativ textanalys. Den kvalitativa forskningsintervjun syftar till att 

synliggöra myndigheternas och organisationernas bakomliggande föreställning av ekologiskt 

livsmedel, som möjliggör diskussion utifrån kriterier, egenskaper och värderingar. Den 

genomförda textanalysen undersöker i sin tur hur dagligvaruhandlarna framställer ekologiskt 

livsmedel gentemot konsument. De kriterier, egenskaper och värderingar som kommuniceras i 

dagligvaruhandelns framställning av ekologiskt jämförs med de undersökta myndigheterna och 

organisationerna för att ge kontext till användande av begreppet ekologiskt. Metoderna 

kompletterar varandra genom att de bakomliggande premisserna diskuteras i 

forskningsintervju, samt att den kommunicerade retoriska bilden av ekologiskt livsmedel 

studeras via textanalys.   

 

 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 
Studiens resultat analyseras utifrån en bred teoretisk utgångspunkt. De analytiska verktyg som 

används är sprungna ur forskningsfälten miljökommunikation, grön konsumtion, 

varumärkeskommunikation, ekologisk teori samt värderingssystem. Valda forskningsfält är 

baserade på förstudier, som vi genomförde inom ramen för fördjupningskurs på 

Miljövetarprogrammet. Dessa förstudier visar att forskningsfälten knyter an till ekologisk 

livsmedelskommunikation genom miljö- och varumärkeskommunikation. Vidare visar de att 

kommunikation av ekologiskt livsmedel präglas av ekologiska teorier, konsumtionsmönster 

och köpbeteenden. Ngobo & Jean (2012) beskriver forskningsläget kring ekologisk 

konsumtion, där tidigare forskning har fokuserat på konsumenter av ekologiska varor samt 

faktorer som styr konsumtion. Däremot saknas det studier för vad ekologiskt innefattar och hur 

kommunikation av ekologiska varor sker (Ngobo & Jean 2012). Denna studie har som syfte att 

besvara frågor gällande kommunikation av ekologiska livsmedelsvaror, genom att undersöka 

hur ekologiskt livsmedel framställs retoriskt av de utvalda aktörerna. Vid val av dessa teorier 

har därför kommunikativ tillämpning av begreppet ekologiskt ställts i fokus.  

 

Vi applicerar i denna studie ett begreppsramverk genom tillämpning av tidigare forskning. 

Detta fungerar som utgångspunkt vid analys av hur ekologiskt livsmedel framställs i 

kommunikationen till konsumenter. Studien bygger därför på ett deduktivt förhållningssätt, 

vilket innebär att härledning av slutsatser utgår från givna premisser. Detta underbyggs av 

Bryman (2013), som lyfter att teori inom en deduktiv forskningsstudie styr 

datainsamlingsprocessen. Trots att deduktion ofta förknippas med kvantitativa studier, anser vi 

att denna tillämpning stödjer studiens syfte, eftersom data valdes och analyserades via 

teoretiska utgångspunkter. Genom tidigare forskning har återkommande teman, motsättningar 

och föreställningar belysts, och den retoriska framställningen av ekologiskt satts i relation till 

befintliga företeelser inom givna teoritillämpningar. De teoretiska utgångspunkterna för denna 

studie fördjupas under rubriken Teoretisk förankring.  
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2.2 Kvalitativ forskningsintervju 
Vi har i denna studie utfört semistrukturerade kvalitativa forskningsintervjuer, som genomförts 

med representanter för fem olika aktörer, totalt sju intervjupersoner. Metodologin bygger på att 

fördjupa förståelsen för informantens upplevelser och tolkningar av verkligheten (Bryman 

2013; Kvale 1997). Eftersom textanalys av policydokument och rapporter inte synliggör de 

bakomliggande värderingarna eller generella tankesätt, valde vi istället att basera studien på 

kvalitativa intervjuer. Detta då studien syftar till att utforska verksamheternas förhållningsätt 

till värderingar, egenskaper och kriterier av ekologiskt livsmedel. Studiens urval grundades 

därför på intervjupersoner som besitter hög kompetens inom sakområdet för respektive 

verksamhet. Detta med ambitionen att få så välgrundade svar för verksamheten som möjligt 

samtidigt som intervjupersonernas resonemang och tankegångar kring frågorna framkommer.  

 

2.2.1 Val av informanter  

Urvalet av intervjupersoner bygger på målinriktat urval, vilket möjliggör för oss som forskare 

att få fram ett ändamålsenligt urval (Bryman 2013). Aktörerna som valts utgörs av tre 

myndigheter och två organisationer. Livsmedelsverket, Konsumentverket och Jordbruksverket 

samt kontrollorganisationen KRAV och intresseorganisationen Naturskyddsföringen. Dessa 

aktörer har valts på grund av att de har en direkt eller indirekt kommunikation av ekologiskt 

livsmedel till konsumenter. Det målinriktade urvalet i denna studie byggdes på informanternas 

sakkunnighet inom verksamhetens arbete med ekologiskt livsmedel. Samtliga informanter har 

givit medgivande till användande av deras fullständiga namn och titel. Vi ser dock inte att 

namngivning fyller något syfte för studien och använder därför kodnamn för att underlätta för 

läsaren. Därmed refereras enbart till informanternas befattning, verksamhet och kodnamn enligt 

nedanstående Tabell 1.  

 
Tabell 1. Intervjupersoner, befattning, verksamhet och kodnamn för studien 

Verksamhet Befattning Kodnamn 

Livsmedelsverket Nutritionist  L1 

Livsmedelsverket Miljöstrateg L2 

Konsumentverket Projektledare, hållbar konsumtion K1 

Konsumentverket Jurist K2 

Jordbruksverket Sakkunnig, EU-regelverk J 

Naturskyddsföreningen Sakkunnig, mat och jordbruk N 

KRAV Onlineredaktör, digital kommunikation K 

 

Aktörernas direkta kommunikation till konsumenter sker via upplysningsuppdrag eller 

hantering av marknadsföring för ekologiska varor. Den indirekta kontakten med konsumenten 

utgörs av att myndigheter hanterar och reviderar kriterier och lagkrav för ekologiskt. Nämnda 

aktörer påverkar och hanterar de regelverk som finns uppsatt för ekologiskt livsmedel och dess 

marknadsföring. Myndigheterna Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Konsumentverket är 

valda på basis av de regleringsbrev som har tilldelat respektive myndighet av regeringen. I 

uppdragen framgår hur respektive myndighet arbetar med livsmedel och vilka mål de ska verka 

för (Landsbygdsdepartementet 2014a; Landsbygdsdepartementet 2014b; Justitiedepartementet 

2014). Naturskyddsföreningen är Sveriges största medlemsdrivna miljöorganisation och har 

valts då de agerar oberoende av statliga och kommersiella intressen. Naturskyddsföreningen 

arbetar delvis med att sprida kunskap om ekologisk produktion och driver frågor för politisk 

och individuell förändring (Naturskyddsföreningen 2015). KRAV är Sveriges största 

ackrediterade kontrollorganisation för ekologiskt livsmedel. De har valts då de utgör en stor del 

av marknaden och arbetar med kommunikation mot konsumenter (KRAV 2015). 
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2.2.2 Utformning intervjuguide 

Intervjuguiden fokuserade på kriterier, egenskaper och värderingar och baserades på de 

övergripande forskningsfrågorna i studien och formulerades öppet för att ge informanterna 

större tolkningsutrymme och möjlighet till individspecifika perspektiv (Bryman 2013). Utöver 

detta underlättar den semistrukturerade intervjun att kunna ställa följdfrågor på de svar och 

reflektioner som informanter lyfter under intervjun. I sin tur möjliggörs genom detta att 

resonemang som anses relevanta för studiens syfte kunde utvecklas ytterligare (Kvale 1997). 

Denna struktur tillåter, i större utsträckning än andra intervjuformer en öppen ämnesorienterad 

diskussion (Bryman 2013).  

 

 

2.2.3 Genomförande intervjuer och efterarbete 

Det generella genomförandet av intervjuerna var det samma för samtliga intervjuer. Efter 

presentation av studiens syfte och vår forskningsintention, ställdes intervjufrågorna utifrån 

intervjuguiden. Vi båda var närvarande vid intervjuerna och turades om att ställa frågor och 

föra anteckningar. Samtliga representanter gav sitt samtycke till inspelning, vilket skedde via 

inspelningsfunktion på två mobiltelefoner. Inspelning gjordes för att möjliggöra en återgivelse 

av intervjun ordagrant, samt att obrutet fokus kunde riktas mot samtalet (Kaijser & Öhlander 

2011). Antalet informanter vid varje enskild intervju varierade. Vid intervju med 

Livsmedelsverket och Konsumentverket närvarade två informanter per intervju. Vid resterande 

intervjuer närvarade en informant. På grund av tidsbrist samt geografiskt avstånd hölls 

intervjuerna med Konsumentverket, Jordbruksverket och Naturskyddsföreningen via telefon. 

Intervju med Livsmedelsverket och KRAV hölls ansikte mot ansikte på respektive 

representants kontor. Vi anser inte att variationen i genomförda intervjuer påverkat utfallet 

nämnvärt då vi upplevde samtliga informanter som bekväma och frispråkiga. Genom noga 

formulerade frågor skapades en tillåtande stämning där fokus låg på verksamheten och 

intervjupersonerna i sin arbetsroll. Tiden för intervju hade på förhand bestämts till 40 minuter 

per intervju. Med anledning av ytterligare följdfrågor varierade dock längden på intervjuerna 

mellan 40-60 minuter.  

 

Transkriptionen av intervjuerna skedde ordagrant. Materialet kategoriserades utifrån att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Kategorierna utformades utefter de fyra huvudsakliga teman 

vi kunde urskilja utifrån transkriptionerna från intervjuaren. Vi identifierade följande teman: 

Värdering & vision, egenskaper & kriterier, kommunikation & tillämpning samt svårigheter & 

brister som de övergripande och mest relevanta för studien. Kategoriseringen byggde sedan på 

färgkodning, där en färg tilldelades varje tema för att underlätta sammanställning och analys av 

material.  

 

Utgångspunkten var att identifiera representanternas syn på värderingar, egenskaper och 

kriterier för ekologiskt livsmedel. När materialet kategoriserats sammanställdes svaren i ett 

avsnitt för myndigheter, och ett för organisationer, för att tydliggöra skillnader och likheter 

samt underlätta analys. 
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2.3 Kvalitativ textanalys 
 

 

2.3.1 Innehållsanalys 

Innehållsanalysen bygger på att vi som forskare identifierar huvudsakliga teman och nyckelord 

i texten, som är relevanta för studiens syfte. Tillämpning av innehållsanalys sker vid 

kategorisering och tematisering av textens huvudsakliga budskap (Bergström & Boréus 2013). 

Det rör en systematisk och kvalitativ analys av materialets konkreta eller påtagliga 

kommunikativa innehåll, som självfallet influeras av våra personliga tolkningar. Metoden 

möjliggör en fördjupad förståelse av textens budskap (Bryman 2013). Textanalysen i denna 

studie fokuserar på texternas retoriska framställning av ekologiskt livsmedel. Genom 

innehållsanalys selekteras de delar som anses centrala för vår studies syfte. Selekteringen ramar 

in begreppsanvändning som sker inom marknadsföring av ekologiska produkter, samt vilka 

kriterier, egenskaper och värderingar som presenteras till konsumenter.  

 

 

2.3.2 Urval av texter och avsändare 

För studien har ett urval gjorts av marknadsföringsmaterial, hemsidor och policydokument från 

de tre största dagligvaruhandelskoncernerna (baserat på försäljningsandelar), ICA AB (49 %), 

COOP (21 %) och Axfood (15 %) (Jordbruksverket 2012). Textanalysen syftar till att kartlägga 

dagligvaruhandlarnas retoriska framställning av ekologiskt livsmedel. Aktörerna har en direkt 

kommunikation med konsumenter och tillsammans utgör en övervägande majoritet av den 

marknadsföring som förs av ekologiskt livsmedel riktat till konsumenter. De valda 

analysobjekten utgör en representativ bild av dagligvaruhandelns övergripande retoriska 

framställning av ekologiskt livsmedel.  

 

 

2.3.3 Genomförande textanalys 

Vi har analyserat tre segment inom varje dagligvaruhandlare: vad de skriver om ekologiskt i 

sin årliga miljöredovisningsrapport, hur de presenterar ekologiskt på sin hemsida, hur de lyfter 

ekologiskt i marknadsföringskampanjer. Detta utgör en samlad grund för den kommunikation 

som dagligvaruhandeln driver. Vid analys av texterna var första steget att identifiera och 

utvinna de sekvenser och teman som relaterade till den retoriska framställningen av ekologiskt 

livsmedel samt begreppet i sin helhet. Den retoriska framställningen innefattar de språkliga 

uttryck och formuleringar som återfinns i texterna samt vad som betonas i kommunikationen 

av ekologiskt livsmedel. Vidare syftar retorisk framställning till vilka ord och metaforer som 

kopplas till ekologiskt livsmedel. Steg två i analysen innefattade att skapa djupare förståelse för 

texternas budskap. Vi tillämpade därför metaforanalys, där uttryck av abstrakt karaktär belystes 

och kontextualiserades i syfte att utröna metaforernas bakomliggande budskap. Analysen har 

genom utgångspunkt i värderingar, egenskaper och kriterier kunnat urskilja relevanta sekvenser 

för denna studie.  

 

 

2.5 Metoddiskussion 
Reliabilitet och pålitlighet uppnås genom att metoderna för insamling och analys av empiriskt 

material noggrant beskrivs i studiens alla delar, för att studien ska kunna replikeras (Bergström 

& Boréus 2013). Därför har alla tillvägagångssätt i vår studie beskrivits noggrant för att stärka 

studiens reliabilitet. En problematik med replikering av kvalitativa intervjustudier som bör 

uppmärksammas, är att svaren till stor del bygger på intervjupersonens individuella erfarenheter 

och föreställningar (Bryman 2013). Vi har genom sannolikhetsurval försökt identifiera de 
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kandidater som kan representera verksamhetens hållning i frågorna. Sakkunniga från respektive 

verksamhet har valts för att öka möjligheten för studier med liknande premisser att kunna 

resultera i likande utfall. Intervjuguiden har utformats på ett sådant sätt att frågorna riktas mot 

organisationen de representerar, men respondenternas personliga erfarenhet och 

kunskapsområde har med sannolikt influerat svaren. Textanalysen bör ha starkare reliabilitet, 

då texternas innehåll inte ändras över tid, till skillnad från informanternas föreställningar. 

Textanalysens reliabilitet kan dock ifrågasättas utifrån att analysen inte är opåverkad av 

tolkningar då dessa styrs av våra ontologiska föreställningar.  

 

 

2.6 Etiska aspekter 
Forskningsetik är att följa god forskningssed, vilket innebär transparens och allsidig granskning 

av material enligt Kaijser & Öhlander (2011). Vidare innefattar etiken att resultatet inte får 

förvrängas för att passa personliga syften. En annan aspekt på forskningsetik behandlar 

forskarens krav på att skydda informanterna från att utsättas för skada, förolämpning eller 

kränkning. Detta görs genom att avväga kunskapstillskottet mot eventuella konsekvenser som 

kan åsamkas studiens deltagare (Kaijser & Öhlander 2011). Med detta i åtanke avvägdes 

möjliga konsekvenser av studien för informanterna. Slutsatsen nåddes att det är övervägande 

gynnsamma effekter som kan uppkomma. Informanterna gav samtycke gällande deltagande i 

studien samt inspelning av intervjun. Informanterna informerades om rätten att vara anonyma, 

möjligheten att när som helst avbryta sin medverkan i studien, samt att de innan arbetets 

färdigställande fick möjlighet att granska och godkänna transkriberingsmaterialet vi valt att 

använda från respektive intervju. Detta i enlighet med de forskningsetiska reglerna för 

intervjustudier (Kvale, 1994).  

 

2.7 Avgränsningar 
Det finns en uppsjö av ekologiska varor på marknaden. Vi har valt att fokusera på livsmedel 

eftersom majoriteten av Sveriges befolkning ställs inför livsmedelskonsumtionsval 

regelbundet. Vi är väl medvetna om att det ekologiska begreppet används och påverkar 

konsumenter även ifrån andra håll i samhället. Vi har dock valt att avgränsa vår studie till de 

tre största dagligvaruhandlarna, samt de myndigheter och organisationer som av oss anses ha 

stor betydelse för kommunikation av ekologiskt livsmedel i Sverige. Vi kan med denna studie 

inte säga något om hur konsumenter uppfattar kommunikationen av ekologiskt livsmedel, utan 

enbart hur ekologiskt livsmedel framställs av de undersökta aktörerna. Vidare har vi begränsat 

textanalysen till handelns retoriska framställning av ekologiskt livsmedel. I denna studie har vi 

valt att inte inkludera den visuella kommunikationen i form av bilder. Att genomföra bildanalys 

var en initial ambition för studien då vi ville omfatta dagligvaruhandelns samlade framställning 

av ekologiskt till konsumenter. Genom den textanalys som genomförts framkom symboliska 

uttryck som också är vanligt förekommande i den bildliga kommunikationen av ekologiskt 

livsmedel till konsumenten. Därmed ansågs inte bildanalys tillföra något ytterligare till studiens 

analysmaterial. 

 

2.8 Tidigare ambition  
Ambitionen med studien var ursprungligen att genomföra intervju med representant från EU:s 

ekologiska märkning (EU-ekologiskt), som är tongivande för arbetet med ekologiskt livsmedel 

i Sverige. Detta visade sig vara svårt att genomföra på grund av otillgänglighet och tidsbrist. 

Fokus lades därför på nationella myndigheters tillämpning och uppfattning om EU-

förordningen. Vidare var även ambitionen att hålla samtliga intervjuer ansikte mot ansikte. 
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Dock var inte detta möjligt på grund av geografisk avstånds samt tidsbegränsning. Bryman 

(2013) beskriver den uppenbara skillnaden mellan de två tillvägagångssätten som att 

telefonintervju inte ger intervjuarna möjlighet att se informanten och där med inte kan läsa av 

ansiktsuttryck så som oro, osäkerhet eller undran. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Nedan presenteras de valda teoretiska utgångspunkterna som utgör analytiska verktyg för 

studien. Teorierna ramar in forskningsfältet för ekologiskt konsumtion samt kommunikation, 

vilket är grunden för hur ekologiskt livsmedel framställs till konsumenter.  

3.1 Produkt- och varumärkeskommunikation 
American Marketing Association definierar varumärke som ett namn, en term, ett tecken, en 

symbol, en design eller en kombination av dessa som syftar till att identifiera varor och tjänster 

från en eller flera dagligvaruhandlare. Ett varumärke har som huvudsyfte för företag att urskilja 

sig från sina konkurrenter (Anisimova & Sultan 2014). Zinkhan & Prenshaw (1994) menar att 

ett varumärke även kan ha ett antal olika syften för konsumenten. För konsumenter fungerar 

varumärket inte bara som märkning för produkter, utan varumärket är även en komplex symbol 

med många associationer kopplat till sig. Dels kan dessa associationer länkas till varumärkets 

värderingar, produktionsprocess och egenskaper, men fungerar också som en betydelsefull 

social funktion som kan ge konsumenter en distinkt känsla av grupptillhörighet. För att en 

konsument ska kunna känna tillhörighet måste denna kunna identifiera sig med varumärket 

(Zinkhan & Prenshaw, 1994). 

 

Boström & Klintman (2011) menar att marknadsföring av “gröna” produkter ofta syftar till 

produkternas påverkan på miljön, samtidigt som den framhåller en bild av produktens höga 

kvalité och hälsofördelar. Grön märkning av produkter är en symbol för produkter som skiljer 

sig från konventionella produkter. Produktens egenskaper är i grunden essentiellt men 

symboliken har ett större värde för konsumenten, argumenterar Boström & Klintman (2011). 

Cox (2006) menar att marknadsföring av gröna produkter refererar både till produktens 

egenskaper och företaget som ansvarstagande för miljön. Listan på produkter med så kallad 

“miljöhänsyn” kan göras lång och inkluderar kaffe, kläder, leksaker, läppstift, tidningar och 

mycket mer. Marknadsföringen består ofta av produkten tillsammans med en bild av 

bergstoppar, friskt vatten, blå himmel eller märkningar som ekologisk, kemikaliefri och 

miljökompenserad. Generellt i marknadsföring är företagens produkt inte det primära utan det 

som säljs är produktkonceptet och identiteten som den kan associeras till. Cox (2006) menar att 

grön marknadsföring förlitar sig på lockelser till naturen, som ett kraftfullt retoriskt ramverk. 

Inom forskningsfältet för miljökommunikation har det identifierats tre vanligt förekommande 

teman inom marknadsföring av gröna produkter. Dessa beskrivs som (1) “naturen som 

bakgrund”, (2) “natur som produkt” och (3) “naturen som resultat”. Exempel på temat, naturen 

som bakgrund, menar Cox (2006) syns tydligast i reklam för bilar, då ett förskönande 

naturlandskap används för att framhäva bilens egenskaper och företagets miljöhänsyn. Det 

andra temat, naturen som produkt, är då egenskaperna i produkten beskrivs med naturen som 

attribut, här förekommer ofta uttryck som ”naturlig produkt”, “naturligt innehåll” och “naturlig 

smak”. Temat naturen som resultatet är de tillfällen där produkten som marknadsförs uppges 

ha mindre miljöpåverkan eller till och med förbättra ett miljötillstånd. Denna typ av 

framställning kan kopplas till produkter som är miljökompenserade på olika sätt. De kan få 

konsumenten att tro att varan inte bara är skonsam mot miljön utan att det finns faktisk 

miljönytta. Temat naturen som bakgrund är den framställning av naturen som används mest 

frekvent i marknadsföring, då detta innefattar framställning av vilda djur, berg eller myllrande 

floder (Cox 2006).  
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3.2 Konsumentförtroende 
Anisimova & Sultan (2014) trycker på att varumärkeskommunikation är baserad på tilltro till 

företagets varumärke och att detta är speciellt viktigt för ekologiska varumärken. Detta eftersom 

konsumenten inte på samma sätt kan bygga sin uppfattning på erfarenhet, då intaget av 

ekologiskt livsmedel inte resulterar i några direkta konsekvenser. Konsumenten kan exempelvis 

inte kontrollera om produkten blivit utsatt för kemikalier, varken före eller efter konsumtion. 

Detta gör att ekologiska produkter blir en riskkonsumtion för konsumenten. Konsumenten 

måste hitta andra sätt för att validera trovärdigheten hos en ekologisk produkt eller varumärke. 

Ett sätt kan vara att se till produktmärkning eller certifiering av varan (Anisimova & Sultan 

2014).      

 

Konsumenter står inför många val i den dagliga konsumtionen av livsmedel. Enligt Clement et 

al. (2012) kan dessa val grundas på missledande information till konsument som i sin tur skapar 

försämrade relationer mellan konsument och marknadsförare. Detta både genom den 

information som förmedlas i butik och den marknadsföring som förmedlas genom olika 

mediekanaler. Produkter som marknadsförs av företag i syfte att framhäva produkters 

egenskaper riskerar att vilseleda konsumenter då produkterna uppges inneha egenskaper de inte 

fullt ut lever upp till. Produkternas grafiska design, tilltalande ord och färgkombinationer kan 

vara sådant som konsumenten tolkar in i produktens egenskaper. Exempel på detta kan vara ord 

som, “naturlig”, “fräsch”, “grön”. (Clement et al. 2012). Eden et al. (2008) menar att 

grundorsakerna till konsumenters missuppfattningar av produktinformation består i 

konsumentens kunskapsnivå, förväntningar och tolkningar av produkten. 

 

Viktiga offentliga diskurser så som hälsa, djurskydd och miljö har skapat en ökad medvetenhet 

bland konsumenter, vilket påverkar konsumentens köpbeslut (Clement et al. 2012). Forskning 

visar att det finns ett tydligt samband mellan händelser i samtiden och konsumenters 

köpbeteenden. Ett exempel är stor medial uppmärksamhet kring livsmedelssäkerhet, där 

sjukdomar som “galna kosjukan” eller “fågelinfluensan” väcker intresse för hur produkter som 

saluförs hanteras och vad de innehåller (Hsu & Chen 2013). Konsumentens köpbeslut i butik 

bygger på snabba beslut och ofta avgörs på den information som tillförses via 

produktförpackningen samt dess grafiska uttryck (Clement et al. 2012).  

 

Ngobo & Jean (2012) menar att ekologiska varor är unika i det avseendet att de är systematiskt 

dyrare än konventionella varor, ett så kallat “premiumpris”. Priset är det största motståndet för 

efterfrågan på ekologiska varor, fler konsumenter skulle köpa ekologiskt om det såldes till lägre 

pris. Det har dock visat sig att de största försäljarna av ekologiskt i USA och Europa är de 

stormarknader som förknippas med lågprisvaror (Ngobo & Jean 2012). Ekologiskt livsmedel 

som säljs till ett så kallat “premiumpris” förväntas ha en högre standard, samt lever upp till de 

egenskaper som innefattas i både den ekologiska märkningen samt övriga attribut tillskriva 

produkten. Om dessa kriterier och egenskaper inte visar sig vara uppfyllda kan detta få stora 

konsekvenser för livsmedelshandeln på grund av den misstro som då drabbar både det egna 

varumärket och begreppet ekologiskt som helhet (Clement et al. 2012). Ngobo & Jean (2012). 

Dagligvaruhandlare ställs inför uppgiften att bibehålla trovärdigheten för sina produkter 

gentemot kunder, vilket är avgörande för den önskvärda kundförtrogenheten, samtidigt som 

lönsamhet är den huvudsakliga underliggande faktorn till försäljning (Clement et al. 2012).  
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3.3 Greenwashing 
Delmas & Burbano (2011) beskriver greenwashing, som ett fenomen där företaget är involverad 

i två aktiviteter samtidigt. De utför en aktivitet som är märkbart skadligt för miljön samtidigt 

som de kommunicerar att företaget är miljöfrämjande. Begreppet greenwashing används också 

för att förklara hur företag tillskriver produkter egenskaper som produkterna inte lever upptill. 

Förtroendet för företaget och produkten skadas om företeelsen uppmärksammas. Det kan också 

få konsekvenser för hur konsumenten validerar “gröna” produkter, samt företag överlag i 

framtiden. För företagen underlättas greenwashing av vaga formuleringar i lagstiftning och är 

ofta svårt för den enskilda konsumenten att uppmärksamma (Delmas & Burbano, 2011). Cox 

(2006) lyfter exempel där oljebolag lyfter fram sin miljöhänsyn som en motreaktion i syfte att 

avleda från missgynnsamma rapporteringar om oljeläckage och liknande händelser. Företag 

använder sig av dessa metoder för att skapa bättre förutsättningar för sin verksamhet, byggt på 

ogrundade argument. Kritiker och miljöaktivistgrupper använder begreppet för att 

uppmärksamma allmänheten på att företagen försöker vilseleda och avleda uppmärksamhet 

från företagets bristfälliga produkter eller miljöhantering (Cox 2006). 

 

 

3.4 Grön konsumtion 
Inom teorin om “grön konsumtion” beskriver Cox (2006) att det används två huvudsakliga 

begrepp. Det redan nämnda ”grön konsumtion” drivs framförallt fram av konsumenter och 

miljöorganisationer. Det andra begreppet är “grön marknadsföring” vilket styrs av marknaden, 

och kan ses som en reaktion på konsumenternas efterfrågan och engagemang. Dessa kan skapa 

motsättningar, då den så kallade “gröna marknadsföringen” bygger på det rådande kapitalistiska 

systemet där efterfrågan och tillgång styr pris och där tillväxt är målet. Medan den gröna 

konsumtionen försöker skapa andra värden inom konsumtion där miljönytta och djuromsorg 

ofta förekommer i konsumtionsargument. Enligt Cox (2006) har en viktig fråga inom 

kommunikationsforskning därför varit: “Kan konsumenter minska miljöpåverkan, eller till och 

med förstärka miljötillstånd via sin konsumtion av vissa varor?” (Cox 2006). Bland forskare är 

det omdiskuterat huruvida konsumtion kan minimera påverkan, eller till och med förbättra 

miljötillstånd. Det finns dock en generell uppfattning bland konsumenter att medvetna val har 

en positiv effekt på miljön, och det är anledningen till att så många konsumenter och 

marknadsförare lockas av budskapet. Kraven på ekologiska märkningar är ofta vaga och vissa 

ekologiska standarder ses som svårimplementerade i praktiken. Vissa standarder fokuserar på 

kemikalier och andra på transporter, båda kan kallas för miljövänliga trots att de kan vara giftiga 

eller ha betydande klimatpåverkan. Trots att det finns en hög grad av osäkerhet i 

begreppsanvändning som “miljövänligt”, tilltalas allt fler av just sådana varor och 

märkningar(Cox 2006). Boström & Klintman (2011) lyfter också att motiven bakom grön 

konsumtion av livsmedel varierar kraftigt. Det kan finnas politiska drivkrafter som syftar till 

kollektivet, där minskad miljöpåverkan ofta är en motivation. Samtidigt finns ett individintresse 

genom motiv som hälsan och produktkvalitet. Bredden på motiven beskrivs vara en anledning 

till att köpkraften är så stor inom grön konsumtion, speciellt inom livsmedel (Boström & 

Klintman 2011). Vad gäller miljön menar Cox (2006) att många individer har en strävan efter 

att visa miljöhänsyn och tror sig kunna minska sin påverkan genom medvetna val. Dessa 

uppfattningar förstärks av marknadsföring som bjuder in till en “miljövänlig” identitet genom 

att konsumera vissa varor. Grön konsumtion är därför en handling i tilltro som baseras på att 

medvetna val kan bidra till en bättre miljö. Marknadsföring måste därför tilltala konsumentens 

ontologiska föreställningar om att konsumtion kan lösa samhällsproblem. När konsumenten 

köper “grönt” förutsätter konsumenten att detta inte bara påverkar företaget i sig, utan att 

konsumtionen också har effekt på konsumentens egen påverkan på miljön. När konsumenter 
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köper “grönt”, måste detta bygga på tillit till företaget, vilket resulterar i att konsumenten antar 

en specifik identitet som köpare (Cox, 2006).  

 
 

3.5 Konsumtion & hedonistiska värden 
Tidigare forskning visar att konsumenters val av produkter ofta bygger på en grundläggande 

utgångspunkt, där konsumenter hamnar i en klassisk avvägning mellan pris och kvalitet 

(Heckler et al 2014). Enligt Anisimova & Sultan (2014) är dock detta ett allt för simplifierat 

sätt att analysera konsumtionsbeteenden, och menar istället att man behöver titta på betydligt 

fler faktorer och samband. Inom konsumtionsforskning kan hedonistiska värden ses som ett 

samlingsnamn för ett antal kategorier av värderingsfaktorer som en konsument tar i beaktande 

inför ett inköp, medvetet eller omedvetet (Anisimova & Sultan 2014). 

 

Ett hedonistiskt värde kan exempelvis bestå av den känsla som ett köp för med sig. När det 

gäller ekologiskt kan det vara att konsumenten känner ett välbehag vid ett inköp som sägs vara 

miljövänligt eller bra för hälsan. Det kan också handla om smaken på varan som ger ett 

mervärde för konsumenten, eller att konsumenten känner en viss social grupptillhörighet genom 

att köpa exklusiva varor (Anisimova & Sultan 2014). Dessa hedonistiska värden har 

kategoriserats in i fem olika värdeparametrar, som är baserade kring funktionella, emotionella, 

villkorsmässiga, sociala och epistemologiska värden. Ekologiskt livsmedel omfattar framförallt 

tre av dessa: Funktionella, emotionella och sociala värden. Det funktionella värdet kan ses i 

varans egenskaper som smak, avsaknad av kemikalier, med flera. Emotionella värden är bland 

annat det välbehag en konsument kan uppleva vid konsumtion av varor som sägs uppfylla 

kriterier för miljöhänsyn eller sägs ha hälsofördelar. Slutligen de sociala värden som utgörs av 

den upplevda sociala grupptillhörigheten som kan förknippas med varumärken och produkter 

(Anisimova & Sultan 2014).   

 

 

3.6 Metaforer 
Metaforer fungerar som ramverk för en diskurs och kan belysa vilka gränser som finns för 

retoriska fenomen eller teman (Harré et al. 1999). Bergström & Boréus (2013) menar att en 

metafor är en beskrivning av något välbekant och konkret, som används för att referera till 

något mer abstrakt. Vidare menar Harré et al. (1999) att det genom metaforer sker en överföring 

av en betydelse från ett sammanhang till ett annat, som inte är nära associerade. Detta skapar 

en ny innebörd. Metaforer är verktyg som används för att beskriva någonting som är mer 

grundläggande än bara ytliga språkfenomen. Accepterar individen en metafor accepterar denne 

också en ontologisk uppfattning, av tillexempel samhällsproblem eller natur (Harré et al. 1999). 

 

Harré et al. (1999) beskriver att användandet av metaforer inom miljödiskursen orsakar att den 

bokstavliga betydelsens status som “sanning” förloras. Metaforer för natur har funnits i 

tusentals år och det finns tre huvudsakliga grundmetaforer som präglat olika tidsåldrar. De tre 

som lyfts är medeltiden där natur såg som en bok skriven av högre makter, renässansen där 

natur sågs som en reflektion av människokroppen och från upplysningen och framåt ses världen 

som en maskin, klocka, motor eller dator. Idag används fortfarande dessa metaforer för att 

beskriva vissa företeelser eller världsuppfattningar inom miljödiskurser. En vanligt 

förekommande metafor inom livsmedelsproduktion härstammar från maskin-metaforen där 

naturen ses som en resurs eller ett skafferi som vi kan disponera fritt (Harré et al. 1999). I och 

med globaliseringen tillkom implementering av holistiska och symbiotiska begrepp där 

människan ska samsas med naturen om resurserna. Fokus har även riktats mot ett 

kretsloppstänkande, där tillexempel metaboliska processer och energicykeln innefattas. 
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Samtidens metaforer bygger ofta på “ekomodernisering” där teknik och vetenskap ska 

appliceras på det traditionella lantbruket för att lösa problemställningar (vilket i sig kan ses som 

en metafor). Dessa metoder hyllas och lyfts som lösningen på världshungern och mycket annat, 

som en “grön revolution”. Den gröna revolutionen tillämpas även inom områden där lösning 

på problemen nämn som eko-turism, gröna affärsverksamheter och grön konsumtion. Harré et 

al. (1999) hävdar att metaforen för grön revolution kan skapa en illusion, då den gröna 

revolutionen krockar med en annan metafor, “populationstillväxtsboomen”. Här ställs en 

lösning på ett problem inte i relation till det större problemet. Oavsett hur mycket “grönt” som 

konsumeras eller hur stor “eko” turismen blir, så minskar det inte befolkningstillväxten, och 

det övergripande problemet med överkonsumtion och exploatering kvarstår (Harré et al. 1999).  

 

Hayward (1994) problematiserar ekologiska synsätt och pekar på att tankar kring en värld i 

balans, eller att leva i harmoni med naturen bygger på antaganden som inte är helt 

oproblematiska. För att dessa antaganden ska förefalla sig vara det mest genuina sättet att leva 

behöver man exempelvis anta att naturen i sig själv är harmonisk. Att harmoni skulle finnas i 

alla naturens delar menar Hayward (1994) är svårt att underbygga med tanke på den kamp om 

överlevnad som sker på individnivå. Naturen kan dock ses som harmonisk i sin helhet då man 

tittar på den som ett självreglerande organ. Detta kan i sin tur vara motsägelsefullt utifrån 

egenvärdes teorier, eftersom även om naturen alltid hittar balans finns det inget sätt att avgöra 

om, eller varför en balans är mer värdefull än en annan. Det förtäljer inte heller nödvändigtvis 

om balans i naturen är någonting bra, då en övergripande balans enbart kan åstadkommas 

genom lidande för enskilda individer (Hayward, 1994).  
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4. Resultat intervjuer 

Nedan redovisas resultat från genomförda kvalitativa forskningsintervjuer med myndigheter 

och organisationer. För att göra det tydligare för läsaren har resultatet delats upp i ett avsnitt för 

myndigheter och ett för organisationer. Rubrikerna i resultatdelen är uppdelade efter de 

kategorier som identifierades under efterarbete och analys av intervjumaterialet. Informanterna 

refereras till enligt kategoriserade kodnamn:  

 
Tabell 2. Tydliggörande av kodnamn och verksamhet för studiens informanter 

Kodnamn Verksamhet 

L1  Livsmedelsverket  

L2 Livsmedelsverket  

K1  Konsumentverket  

K2  Konsumentverket  

J  Jordbruksverket  

K  KRAV 

N  Naturskyddsföreningen  

 

 

4.1 Myndigheter 
 

 

4.1.1 Värdering och vision 

I intervjuerna med myndigheterna Konsumentverket (KO), Livsmedelsverket (SLV) och 

Jordbruksverket (JBV) framgår att myndigheterna inte har något främjandeuppdrag för 

ekologisk konsumtion. Informant K1 berättar att KO tidigare haft i uppdrag av Regeringen att 

främja ekologisk konsumtion, men i och med regeringsskiftet år 2007 avslutades detta uppdrag. 

Samtliga myndigheter har i dagsläget ett information- och rådgivandeuppdrag, där ekologiskt 

är en del i arbetet. De primära mål som representanterna för myndigheterna lyfter med 

ekologisk produktion är framförallt uppfyllande av nationella miljömål, där KO och SLV främst 

kopplar ekologiskt till målet Giftfri miljö och Ett rikt växt & djurliv. Informant J från JBV lyfter 

främst Ett rikt odlingslandskap, som Jordbruksverket lägger störst fokus på. Vidare framgår av 

representanterna från samtliga myndigheter att de ser ekologisk produktion och konsumtion 

som en del av hållbar utveckling där miljöaspekten är den största drivkraften. Informant J 

beskriver att ekologisk produktion i förlängningen kan bilda ett naturligt system som 

respekterar naturens system och cykler samt skapar balans. 

 

“... det är just det här med hållbarhetsperspektivet, att det är ett naturligt 

hållbart system som respekterar naturens system och cykler (...) upprätthålla 

kvalitet på jord och vatten, växternas sundhet, djurens hälsa, balans där 

emellan. Att produktionen ska bidra till en hög grad av biologisk mångfald, och 

då inte bara när det gäller de vilda djuren, utan gärna också när det gäller 

produktionsdjuren.” – J 

 

Informanterna från KO och JBV framhåller enhälligt att ekologiskt inte är en ensam lösning 

utan fyller en funktion i större sammanhang, som en del i hållbar utveckling eller de nationella 

miljömålen. Informant K1 beskriver också att ekologiskt kan bidra till KO:s generella mål med 

att uppnå “medvetna och aktiva konsumenter”, där ekologiskt kan öka konsumenters 

medvetenhet. Informant L2 från SLV lyfter också att ekologiskt kan kopplas till en ökad 



 
 

 21 

medvetenhet men tillägger att det kan skapa ett intresse för att se naturliga sammanhang. Detta 

för att återuppta en förståelse om traditionella metoder och kretslopps-tänk i jordbruket. 

Ekologiskt ger en möjlighet för konsumenten att förstå sig på, och reflektera över de 

sammanhang och begränsningar som finns inom ett naturligt jordbruk. Eftersom fler har blivit 

stadsbor är ekologiskt livsmedel, ett sätt att skapa förståelse för de ekologiska sambanden, 

menar informant L2. 

 

 

4.1.2 Egenskaper och kriterier 

Samtliga myndigheter framhåller att EU-förordningen (EG) nr 834/2007 innefattar det 

huvudsakliga regelverket för hur ekologiskt livsmedel definieras och får användas som 

begrepp. Informant K1 förklarar att det finns hårda och tydliga riktlinjer för vad som får kallas 

ekologiskt inom livsmedelsbranschen. 

 

“...för att överhuvudtaget kunna få kalla någonting för ekologiskt så måste det ju 

ha följt den EU-förordningen som finns till grund.” - K1 

 

Informanterna från samtliga myndigheter beskriver att de huvudsakliga fördelaktiga 

egenskaperna med ekologiskt ligger i den minskande kemikaliehanteringen. Detta kopplas till 

miljönyttan med att ekologisk produktion inte innefattar kemiska bekämpningsmedel eller 

konstgödsel. Informanterna från SLV och JBV poängterar att kriterierna för ekologisk 

produktion gynnar biologisk mångfald. Det framgår också i intervju med informanterna från 

SLV och JBV att de striktare kriterierna för djurhållning i den ekologiska produktionen är 

fördelaktig i jämförelse med konventionell produktion. Med detta menar dock inte 

informanterna att konventionell djurhållning alltid är sämre. Alla myndighetsinformanter 

betonar att de inte bara ser positivt på kriterierna för ekologisk produktion. Informant J menar 

att ekologiskt inte kan ses som fördelaktig ur alla miljöaspekter, ekologisk produktion bidrar 

enligt informanten exempelvis till övergödningsproblematiken. En annan svårighet som 

informant J tar upp är att kriterierna kan upplevas “luddiga” eller tvetydiga. Det förekommer 

även att förordningen har “inbyggda” intressekonflikter. Detta leder till skillnader i tolkning av 

EU-förordningen som framförallt blir synliga mellan olika medlemsländers tillämpning av 

kraven. Ett exempel som informanten lyfter är djurens välmående och hur de får behandlas.  

 

“...ett av målen med ekologisk produktion det är ju också att tillhandahålla hög 

kvalitet av produkter till konsumenterna, och kastrering till exempel är ju något 

som är tillåtet att göra just för att få fram bra produkter, (...) Men det ligger ju 

inte i djuren intresse att bli av med testiklarna.” - J 

 

4.1.3 Kommunikation och tillämpning 

I intervjuerna beskriver informanterna att det enda som får framhållas till konsumenterna är det 

som produkten är certifierad för. Det är till exempel att ekologiskt livsmedel är fritt från 

kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel och de miljöfördelar det medför. Informant K2 

anser dock att på grund av den förståelse som finns för vad ekologiskt livsmedel är, behöver 

inte marknadsförarna lyfta några särskilda attribut med produkten, utan själva begreppet 

ekologiskt ger konsumenten fri association. Det som kan lyftas fram med ekologiskt enligt 

informant J är den kontroll som genomförs för ekologisk produktion av livsmedel. Kontrollerna 

som sker minst en gång per år och certifieringskraven gör att ekologiskt livsmedel är hårdare 

kontrollerat än några andra livsmedel. 
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“...en viktigt sak att framhålla det är ju att i det ekologiska kontrollsystemet så 

får varje producent minst ett årligt besök av sitt kontrollorgan, så att det finns 

alltid någon som tittar hur du följer reglerna, och det innebär ju att, även om du 

gör fel, för alla gör förr eller senare något fel, jag menar folk är mänskliga liksom 

(...) så kommer det att fångas upp och rättas till, så det är en ganska stor skillnad 

mot konventionella lantbruket…” – J 

 

Ekologiskt uppfattas ofta, av konsumenter, medföra hälsofördelar för individen, nämner 

informanterna K1 och K2. Informanterna från SLV har uppfattningen att det finns en generell 

uppfattning bland konsumenter, att det finns hälsofördelar med ekologisk. Samtliga 

myndigheter är tydliga med att de avvisar sådana argument, och att det inte finns några 

vetenskapliga belägg för sådana konsekvenser av ekologiskt. Ofta kopplas ekologiskt livsmedel 

till ökat näringsvärde och färre spårämnen av kemiska bekämpningsmedel, detta menar 

informant L2 är svårt att utröna. Även om det kan finnas spårämnen så finns det inget som tyder 

på att det skulle ha några negativa effekter på den egna hälsan. Informant J lyfter att EU-

förordningen och EUs regelverk för ekologiskt inte ställer några krav som riktas mot hälsan för 

den enskilda individen och att det är orimligt att någon livsmedelsproducent uppsåtligen skulle 

vilja skada människor med sina produkter. 

 

“...och sen så är det ju många som tänker kring ekologisk produktion att det är 

kanske, sundare för en själv och sådana grejer, men det är i sig inget mål för det 

här regelverket utan det är mer egna tolkningar, såvida de inte lägger in det i hög 

kvalitet då.” - K1 

 

Informant J problematiserar även den typ av framställning där ekologiskt kommuniceras som 

bra ur alla aspekter och där bilder från olika idyller lyfts fram. Det kan röra sig om kor och 

grisar på gröna ängar eller att ekologiskt likställs med “glada djur”. Detta refererar informanten 

till som “Sörgårdsidyll” som ofta förknippas med djur, vilket kan skapa en uppfattning att 

ekologiska djur alltid är på grönbete och har stora förmåner gentemot djur på konventionellt 

lantbruk. Informant K2 trycker på att marknadsföringen av ekologiska livsmedel inte får 

framhäva att den marknadsförda produkten är bättre än andra eller på något vis mena att 

konventionella produkter är sämre, detta kan då bli vilseledande för konsumenten. 

 

“...man får på något sätt inte skapa sig någon konkurrensfördel om man inte har 

fakta (...) det är hela tiden det här att man kan framhäva vad som är bra med sina 

egna produkter, men man får på något sätt inte framhäva för mycket som gör att 

andra produkter får en missvisande bild då för konsumenten (...) det gäller att ha 

påståenden som är, inte är vilseledande på något sätt.” - K2 

 

 

4.1.4 Svårigheter och brister i kommunikation 

Hur begreppet ekologiskt används bland olika aktörer kan även skilja sig. Informant J nämner 

att konsumenters uppfattning av hur ekologiska djur behandlas och hur det faktiskt ser ut skiljer 

sig från myndigheternas uppfattning. Myndigheter har en närmare förankring till de faktiska 

kraven och kriterierna i sitt arbete medan konsumenter blir serverade en bild. Informant J 

återkommer till “Sörgårdsidyllen” som ofta förknippas med kommunikation av ekologiska 

produkter. Det innefattar oftast en tanke om ett småskaligt lantbruk med ett fåtal djur som lever 

så nära naturen som möjligt.   
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“Vi tycker ju inte att det är konstigt till exempel att, det sitter 3000 ekologiska 

värphöns i ett flervåningssystem, (...) det är normalt. Och vi ser ju snarare att här 

kan hönsen röra sig upp och ner i systemet, de kan ut, de kan sandbada, men en 

konsument kanske bara ser ett utrymme med en hemsk inredning (...) det ser 

konstlat ut, och det är jättetrångt.” – J 

 

De problem som finns med kommunikation av ekologiskt beskriver informanterna ligger i när 

andra produkterlinjer än livsmedel beskrivs som ekologiskt. Informanterna lyfter att de tydliga 

regler och definitioner för ekologiskt livsmedel minskar risken för vilseledande budskap. Enligt 

informant K1 är däremot andra typer av ekologiska produktlinjer oreglerade vilket medför en 

begreppsförvirring som kan bli vilseledande. Konsumentverket förhåller sig skeptisk till att 

produkter utanför livsmedelsproduktionen kallas ekologiska. Informant K2 pekar på det osäkra 

rättsläget som råder och att det inte finns någon definition för hur ekologiskt får användas 

utanför livsmedelsproduktionen. 

 

“...från Konsumentverket så vill vi inte att man kallar andra typer av produkter 

för ekologiskt som inte har med jordbruksproduktion att göra.” - K2      

 

Informant J påstår också att denna idyll och liknande föreställningar om ekologiskt kan bygga 

upp en bubbla som om eller när den spricker kan få konsumenter att känna sig lurade. 

Informanten hänvisar också att det finns kunskapsbrister hos konsumenter som inte är medvetna 

om hur matproduktionen ser ut idag, informanten refererar till ett glapp mellan det som syns i 

butik och det som sker på gården. 

 

“...och det i sin tur har väl kanske också att göra med att, att väldigt många 

människor vet inte hur mat produceras överhuvudtaget, det är för långt nu mellan 

butikshyllan och gården.” – J 

 

Informant L1 anser att det kan finnas svårigheter i att framhålla ekologiskt som bra ur 

miljösynpunkt, då det inte finns några entydiga svar kring detta, menar informanterna från SLV. 

Det går inte att säga att ekologiskt har mindre miljöpåverkan än konventionell produktion i det 

stora hela, utan att det finns enskilda fördelar med ekologiskt inom vissa miljökvalitetsmål, 

medan ekologisk produktion exempelvis kan vara sämre ur ett övergödningsperspektiv. 

Informant J från JBV anser även att det finns svårigheter kopplat till att kommunicera 

ekologiskt med dess miljöfördelar, eftersom det saknas reglering av vissa miljöaspekter. 

Exempelvis saknas EU-krav på transport och klimatpåverkan i ekologisk certifiering, enligt 

informant J.  

 

“Utan i princip skulle du kunna producera ekologiska tomater med kolkraft. Och 

det är nog inte vad konsumenterna förväntar sig.” - J 
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4.2 Resultat av intervjuer med organisationer 
 

4.2.1 Värdering och vision 

Informant K beskriver att visionen för ekologiskt inom KRAV bygger på hållbar utveckling där 

målet är att skapa en hållbar matproduktion som inte äventyrar kommande generationers behov. 

Utöver dessa mål har även KRAV ett övergripande mål att öka den ekologiska 

livsmedelskonsumtionen till 20 % år 2020. Informant N nämner också hållbar utveckling som 

det övergripande målet med ekologiskt för Naturskyddsföreningen. Informant N beskriver att 

hållbar utveckling nås genom att odla i samklang med djur och natur, samt genom skapandet 

av en marknad där prissättningen motsvarar den faktiska kostnaden för den påverkan produkten 

medför. För att uppnå målet med en långsiktig livsmedelsförsörjning beskriver informant N 

ekologiskt som en drivkraft för att finna nya tekniker och metoder för i produktion av livsmedel 

befinna sig inom planetens gränser.   

 

Informant N från Naturskyddsföreningen lyfter att ekologiskt tillför en ny dimension där 

konsumenten får valmöjlighet att genom sin konsumtion påverka både producenter och 

politiker. Ekologisk konsumtion skapar en drivkraft för förändring och är ett politiskt 

signalsystem där konsumenten genom sina konsumtionsval kan uttrycka sin vilja till förbättring 

i matproduktion. Detta kan i sin tur influera till mindre miljöpåverkan och bättre 

djurskyddsregler, nämner informant N. 

   

“...trenden är ju i övrigt annars bara att jobba mot billigare och effektivare 

produktion, så vi behöver liksom en motpol där man jobbar med andra värden, 

än mycket och billig mat.” – N 

 

En vision som informant N presenterar är Naturskyddsföreningens målsättning, “100 procent 

ekologiskt lantbruk”, vilket är en långsiktig målsättning som bygger på agroekologiska tekniker 

och metoder som i dagsläget inte är möjliga. Här lyfter infromant N att det finns en skillnad på 

hur begreppet ekologiskt används och att visionen om ekologiskt inte nödvändigtvis innefattar 

det samma som märkningen.   

 

“...vi klurar väl lite på att eko inte alltid är, eller inte bara är märkningen i butik, 

(...) vi önskar ju att se 100 procent ekologiskt lantbruk, så är det en vision för oss 

där, jag menar har man 100 procent eko så är inte märkningen i sig ett verktyg 

längre, då är det ju mera en vision…” – N 

 

 

4.2.2 Egenskaper och kriterier 

Informant N lyfter fram att den huvudsakliga definitionen av ekologiskt livsmedel återfinns i 

EU-förordningen och att denna är utgångspunkten för Naturskyddsföreningens arbete med 

ekologiskt. Informant N poängterar att EU-förordningens viktigaste grundprinciper för 

ekologiskt lantbruk är att värna om den biologiska mångfalden, bättre djurhållning, fossilfritt 

lantbruk samt minskad kemikalieanvändning. Vidare framhåller informant N att det är tydligt 

att dessa kriterier och regler främjar utveckling, vilket också blir en viktig drivkraft för 

lantbruket. Informant K beskriver i sin tur att även KRAV utgår från EU-ekologiskt och de 

kriterier och krav som EU lagstiftar. Enligt informant K handlar det främst om användningen 

av kemikalier i produktionen, omsorgen för djuren samt ett övergripande kretsloppstänkandet. 

Utöver dessa kriterier hänvisar informant K till att KRAV har ytterligare kriterier eller 

“mervärden” för sin produktion. Dels är det strängare krav på djurhållning än vad EU-

ekologiskt efterfrågar, men informant K trycker även på att KRAV har en större transparens.  



 
 

 25 

 

 

4.2.3 Kommunikation och framställning 

Informant K lyfter även biologisk mångfald, omsorg för djuren och det nytillkomna sociala 

kraven som andra kriterier som kommuniceras till konsumenterna. Informanten nämner även 

att det är viktigt att lyfta kontrollerna som en del av KRAV, det är de som kan säkerställa att de 

som utger sig för att vara KRAV verkligen är det. Det är även kontrollerna som upprätthåller 

en god trovärdighet. Informant N lyfter också ökad biologisk mångfald, kemikalieanvändning, 

djuromsorg som de primära aspekterna med ekologiskt som bör lyftas till konsumenter i 

marknadsföring av ekologiskt. Informant N beskriver att Naturskyddsföreningen har tagit en 

annan roll än andra aktörer. De kommunicerar inte bara det positiva effekterna med ekologiskt, 

utan har även lagt fokus på den konventionella produktionens nackdelar vid kommunikation av 

ekologiskt. Det rör sig om att lyfta kostnader som inte syns på prislappen men att konventionell 

produktion, och framförallt kemikalieanvändning, kan innebära risker för miljön och kostnader 

för samhället. Informant N nämner exempel på incidenter där grundvatten kontaminerats och 

orsakat avsevärda kostnader för samhället. Informant N betonar att konventionell 

matproduktion är ett exempel på en utveckling som Naturskyddsföreningen inte vill främja. 

 

Vad gäller kommunikation av ekologiskt kopplat till hälsa nämner informant K att de kriterier 

eller “mervärden” som kommuniceras mest från KRAVs sida är att ekologiska produkter och 

produktion är fri från kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och tillsatser. Detta görs i 

förhållande till både människans och djurens välmående. Informant K framhäver att KRAV 

under de senare åren har börjat framhålla hälsofördelarna mer, vilket kan härledas till ett ökat 

intresse för hälsa hos konsumenterna. Informant K poängterar också att, när de kommunicerar 

hälsoaspekten måste påståendena vara underbyggda med forskning. 

 

“Vi har ju väldigt, väldigt länge fokuserat på miljön. Det har ju varit det som 

varit det största fokusen, fram till för några år sedan när vi började kommunicera 

mer hälsa (...) där får man ju inte säga något som inte är underbyggt.” – K 

 

Informant N beskriver att när Naturskyddsföreningen kommunicerar hälsa kopplat till 

ekologiskt så handlar det främst om arbetarnas och naturens utsatthet vid hantering av 

kemikalier. Men lyfter även de osäkerheter som finns kring kemikaliernas påverkan på 

människans hälsa genom matkonsumtion, då det kan uppstå en så kallad “cocktaileffekt”.   

 

“...när det är den egna hälsan så är det mer kopplat till dem osäkerheter som 

finns, där barn framförallt är mer utsatta för, både att de äter större mängder i 

förhållande till sin kroppsvikt och att de innebär risker med okunskap…” – N 

 

 

4.2.4 Svårigheter och brister i kommunikation 

KRAV har mycket av sin direktkontakt med konsumenterna via sociala medier, och många av 

de tjänsterna erbjuder liten yta att framföra sitt budskap på. Informant K beskriver att de regler 

och krav som ligger bakom märkningen är väldigt breda och täcker många aspekter, och det 

kan vara svårt att få fram helheten. Informant N lyfter att kommunikation av andra mål som 

Naturskyddsföreningen vill uppnå med matkonsumtion i stort, kan krocka med, eller 

kommunicera en tvetydig bild av ekologiskt. Informant N lyfter ett exempel om att 

Naturskyddsföreningen jobbar för att minska köttkonsumtionen. Genom att märka köttet som 

ekologiskt kan konsumenten få uppfattningen att det är legitimt att äta mycket kött. Detta trots 
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att köttkonsumtionen generellt inte kan ses som långsiktigt hållbar, då den innebär stor 

miljöpåverkan. 

 

“...jag menar om du köper alldeles för mycket ekologiskt kött så betyder ju inte 

det att du har en hållbar matkonsumtion utan det är ju flera delar när det handlar 

om konsumtionsvalet…” - N 

 

Informant K nämner också att det finns en problematik kring användandet av landsbygdsidyllen 

eller “bullerbyidyllen”. Många aktörer använder bilder på djur på grönbete och refererar till ett 

småskaligt lantbruk. Informant K menar att KRAV står för alla de värden som framgår i en 

sådan idyll men att andra icke-ekologiska aktörer också gör anspråk på de värdena. När andra 

använder en sådan bild tar det udden av de mervärden som KRAV står för. Vidare går det inte 

att framhålla den bilden av ekologisk produktion året runt då gårdarna på vinterhalvåret inte 

lever upp till idyllen. Informant K pekar på att hela industrin är präglad av just det problemet, 

och att konsumenterna endast får se den delen av produktionen. 

 

“Alla använder “Bullerbyidyllen” som egentligen i en storskalig produktion, så 

ser det inte ut så. (...) det är ju ett problem egentligen för hela industrin (...) att 

man väljer att visa upp en bild på kor som springer på en grön-äng och så ser 

inte produktionen ut året runt. På vintern har vi inte gröna ängar...” – K 

 

Informant N ser också svårigheter med hur ekologiskt livsmedel kan framställas till 

konsumenten som färdigutvecklad och fulländad som det är idag, medan informant N hänvisar 

till ekologiskt som en utvecklingsprocess. 

 

“….att man tror att man gått och köpt någonting fulländat och oklanderligt, 

medan det egentligen är, så här långt kan vi komma i dag, det här är det bästa du 

kan köpa idag och vi är på väg hit…” 

 

När det gäller andra produkter än livsmedel, som märks som ekologisk, finns det en större 

problembild då det inte finns samma konkreta och tydliga regler kring ekologisk produktion 

och kommersialisering. Informant N beskriver EU-förordningen som en tydlig och stark 

lagstiftning för vad ekologiskt livsmedel är. När produkter utanför livsmedelsproduktionen 

marknadsförs med begreppet finns inte motsvarande lagstiftning, och det finns stor risk för 

begreppsförvirring samt vilseledande information. Informanten beskriver denna användning 

som att det är upp till producenten att avgöra vad som är ekologiskt utanför livsmedel. 

 

 

  



 
 

 27 

5.  Resultat textanalys 

Nedan presenteras det material som hämtats från genomförd textanalys av tre segment i 

dagligvaruhandelns kommunikation. De texter som analyserats är för respektive 

dagligvaruhandlares miljöredovisning, hemsida och kampanjer. Dessa utgör 

dagligvaruhandelns samlade retoriska framställning av ekologiskt livsmedel. 

 

5.1 Dagligvaruhandelns miljöredovisning 
Ekologiskt livsmedel ingår i samtliga dagligvaruhandlares hållbarhetsarbete och som en del av 

hållbart sortiment (ICA 2014; KF, 2013; Axfood, 2014). Det som framhålls med ekologiska 

varor är att de är fria från kemikalier, gifter och tillsatser. ICA vill inspirera till en hållbar livsstil 

genom konsumtion av ekologiskt och i samband med detta lyfts att inga syntetiska 

bekämpningsmedel används i den ekologiska produktionen, vilket ICA beskriver som “bra för 

odlaren, dig, och naturen”.  (ICA 2015b).  Det lyfts också aspekter som att djur får leva under 

naturliga förhållanden. I Axfoods miljöredovisning formuleras ekologiskt som en del av en 

hälso- och miljötrend. 

 

“Trenden med ökat intresse för ekologiska produkter har olika samverkande 

drivkrafter, bland annat ökad miljö- och hälsomedvetenhet men också oro över 

rester av bekämpningsmedel.” (Axfood, 2014) 

 

Coop beskriver att kunder framförallt väljer ekologiskt på grund av miljöhänsynen, men nämner 

även att ekologiskt livsmedel kan ha hälsofördelar för den egna individen. Coop använder 

också begreppet “ekologi” i sin beskrivning av sitt hållbarhetsarbete. I samma rapport från 

2013 beskriver Coop att deras position inom ekologi ska fortsätta att utvecklas. ”Vår starka 

position inom hållbarhet, miljö och ekologi fortsätter vi att utveckla.” (KF, 2013). 

 

 

5.2 Framhållning via hemsida 
Utgångspunkten för arbetet med ekologiska produkter definieras på Coops hemsida genom 

följande citat: 

 

“Ekologiskt lantbruk tillvaratar naturens egna processer istället för att använda 

sig av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Människan är en del av 

naturen och hon måste samarbeta med den på dess egna villkor för att kunna 

utveckla ett jordbruk som är uthålligt på lång sikt. Inom ekologin ryms även 

djurhållningen som går ut på att djuren ska få leva under så naturliga 

förhållanden som möjligt.” (Coop 2015a) 

 

ICA presenterar på sin hemsida fem skäl till varför en konsument ska välja ekologiskt. Den 

första rubriken lyder “Bra för miljön”, varpå ICA beskriver att alla delar i det ekologiska 

jordbruket samarbetar på naturens villkor, genom att man noggrant hushåller med jordens 

resurser. Ytterligare skäl till att välja ekologiskt menar ICA består i förbättrade 

djuromsorgsregler, där djur på ekologiska gårdar får utagera sina naturliga beteenden (ICA 

2015a). Djurskyddsfrågor lyfts också upp av Axfood som beskriver att många konsumenter 

väljer ekologiskt just på grund av djurskyddsfrågor (Axfood 2015b). På hemsidan erbjuder även 

Axfood tips och råd om hur konsumenter kan handla och leva mer hållbart. Ett av tipsen är att 

handla ekologiskt i så lång utsträckning som det är möjligt. Vidare beskrivs ekologiskt som ett 

ställningstagande som gynnar konsumenten, naturen och djuren. Fördelar som inga kemiska 

bekämpningsmedel och dess effekter beskrivs kort och syftar till att fåglar, insekter och 



 
 

 28 

vattenkvalitén gynnas runt de ekologiska gårdarna (Axfood 2015c). Axfood refererar också till 

Willys framgångsrika arbete inom hållbarhet. En artikel beskriver hur det ekologiska 

sortimentet i Willys butiker ökat och att deras ambition är att alla ska kunna äta ekologiskt, 

priset ska inte vara ett hinder. Däremot skriver Willys på sin hemsida att det inte finns några 

belägg för att ekologiskt livsmedel skulle vara nyttigare eller smakrikare (Willys 2015a).  

Vad gäller hälsa med koppling till ekologiskt livsmedel betonar Coop att det finns olika 

definitioner för hälsa. De lyfter fram att ekologiskt kan innebära hälsofördelar för jordbrukarna 

och för konsumentens egen hälsa. Men också att den enskilda konsumenten kan uppleva ett 

större välmående genom att bidra till en bättre miljö med sin konsumtion. Listan behandlar 

även djuretiska frågor, där ibland framhålls möjligheten för utevistelser, utlopp för naturliga 

beteenden samt närodlat ekologiskt foder. Slutligen nämns minskad klimatpåverkan som en 

fördel med ekologisk produktion (Coop 2015a).  

 

På sin hemsida skriver ICA att de genom sitt eget ekologiska varumärke “vill inspirera dig till 

en hållbar livsstil”, och genom att välja kött från ekologiska gårdar hjälper man som konsument 

till att ställa om till ett mer hållbart samhälle. ICA beskriver även att det ekologiska köttet inte 

bara bidrar till ett hållbart samhälle, utan även smakar bättre då djuren lever ett mer harmoniskt 

liv. Detta beskrivs med den inledande texten; “djur som mår bra smakar bra” (ICA 2015b). 

Fortsatt förklara ICA på sin hemsida att de ekologiska varorna som ICA erbjuder produceras i 

balans med naturen och skriver även att ekologiska varor är “bra för både dig och dem som 

gjort dem”. Dock förklaras inte närmre varför ekologiskt är bra för den enskilda konsumenten 

(ICA 2015c).   

 

 

5.3 Dagligvaruhandelns kampanjer  
Coop driver en kampanj som fokuserar på att reducera priser på ekologiskt och därmed öka 

tillgängligheten för konsumenter. Coops kampanj benämns “Veckans ekologiska” och beskrivs 

reducera priserna med 30-50%. Kampanjerna leds av ledord så som “bra för miljön, och din 

plånbok” (Coop 2015b).  

 

Willys drev under våren 2015 en kampanj om ekologiska varor där de tryckte på att de erbjuder 

ekologiskt för alla genom att ha ett lika lågt pris på ekologiska varor som på konventionella. 

Kampanjens fokus låg på priset för ekologiskt då en kundundersökning visat att det var den 

största orsaken till att välja bort ekologiskt. Vidare framhåller inte kampanjen några speciella 

egenskaper med ekologiskt livsmedel eller anledningar till varför konsumenten ska konsumera 

mer ekologiskt, detta lämnas till betraktaren att avgöra. Willys mål beskrivs som att göra 

ekologiskt mer valbart oberoende konsumentens ekonomiska medel (Willys AB 2015b). 

 

ICA har i sin tur nyligen lanserat en ny produktserie för ekologiska mejeriprodukter inom 

varumärket ICA I love Eco. Eftersom djuren får beta fritt och äta mestadels ekologiskt foder, 

menar ICA att produkterna “Det bidrar till öppna landskap och en ren natur där människor, 

djur och växter trivs”. Vidare talar ICA om att produkterna är KRAV-märkta och därmed 

hållbart producerade, samt präglas av och bidrar till “...en välmående miljö, god djuromsorg, 

sund hälsa och socialt ansvar” (ICA 2015d).    
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6. Analys 

Analysen som presenteras nedan bygger på jämförelser av insamlat empiriskt material, 

applicering och tillämpning av teoretiska utgångpunkter samt identifiering av retoriska uttryck 

och teman. Genom analysen ämnar vi redogöra för den generella framställningen av ekologiskt 

livsmedel till konsumenter. Rubrikerna nedan är därför systematiserade efter de identifierade 

övergripande iakttagelser som påvisats via insamlat material.  

 

6.1 Ekologiskt som vision och krav 
Under de intervjuer som genomförts med myndigheter och organisationer framkommer att det 

finns två övergripande uppfattningar och tillämpningar av begreppet ekologiskt. Den första 

uppfattningen kan vi kalla för “ekologisk i praktiken”. Det handlar om de tydliga regler och 

krav som upprätthålls genom ramverket för ekologisk märkning av livsmedel. Myndigheter och 

organisationer i denna studie lyfter att den främsta definitionen för ekologiskt är sprungen ur 

EU-förordningen. Denna definierar hur begreppet ekologiskt får användas inom livsmedel, 

samt hur det ekologiska livsmedlet får framställas och vilka restriktioner som gäller vid 

produktion. Denna uppfattning och användning av begreppet ekologiskt tillämpas framförallt 

av de tre myndigheterna som arbetar strikt mot de faktiska kriterierna för ekologiskt livsmedel. 

Denna användning av begreppet kopplas starkt till den praktiska tillämpningen av ekologiskt, 

som framförallt synliggörs i arbete med ekologisk märkning.  

 

Den andra uppfattningen kallar vi för “ekologiskt i utopin1”. Detta uttrycks i de visioner och 

mål som präglar ekologiskt livsmedel och jordbruk. Detta definieras av framtidsvision och 

hållbarhetskonceptet, där ekologiskt är en del av en helhet. Naturskyddsföreningen är den aktör 

som tydligast framställer ekologiskt som någonting annat än de regler och krav som finns 

kopplade till begreppet. Representanten från Naturskyddsföreningen är noga med att poängtera 

att deras vision med 100 % ekologiskt inte nödvändigtvis innebär att allt livsmedel ska vara 

märkt eller certifierat. Utan det finns en större målbild, där även det konventionella jordbruket 

använder de hållbara tekniker och metoder som det ekologiska lantbruket utvecklar. Denna 

tillämpning av ekologiskt som vision, kan också ses i livsmedelshandeln 

varumärkesuppbyggnad, som därigenom stärker sin image med miljövänliga anspråk och 

hållbarhetsprofil (Cox 2006). Det målas ofta upp en bild av ett ekologiskt lantbruk som värnar 

om både djur, människor och natur där exempelvis uttryck som “naturen i balans” förekommer. 

Livsmedelshandeln vill med detta förmedla en bild där de ställer sig bakom den 

hållbarhetsvision som bygger på mer eller mindre utopiska uttryck. Livsmedelshandelns 

förskönade bild av ekologiskt kan medföra risken att den ekologiska produktionen ses som 

något fulländat. Ekologiskt livsmedel framhålls av livsmedelshandeln som ett bra val, bland 

annat av Coop som beskriver Änglamark följande: “Idag är varumärket din bästa chans att 

göra ett riktigt bra val – Änglamark är nämligen störst i Sverige på ekologi.” (Coop, 2014). 

Detta kan ses som en del av förhållningssättet ekologiskt i utopin, då produkterna retoriskt 

framställs som fulländade och är därmed redan en del av utopin.   

 

 

  

                                                        
1 Vi använder begreppet utopi i dess vardagliga mening, det vill säga att utopier är fulländade tillstånd 
som ej går att uppnå. 
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6.2 Ekologiskt som illusion och verklighet 
Informant K från KRAV pekar på den idyll som används inom marknadsföring av ekologiskt 

livsmedel, där djur är på grönbete och lantbruk liknar en gammeldags småskalig 

jordbruksproduktion. Informant K refererar till detta som “bullerbyidyll” och denna liknelse 

nämns även under intervjun med Jordbruksverket. Då refererar informant J till denna 

framställning som “Sörgårdsidyll”, som även den innefattar bilden av glada djur på grönbete 

som får utlopp för sina naturliga beteenden. Bakom dessa idyller som nämnts av informanterna 

finns en annan verklighet där idyllbilden inte alltid kan efterlevas. Detta beror dels på att den 

säljande idyllbilden bygger på naturvärden där exempelvis djur går på grönbete, vilket inte är 

möjligt året om i Sverige. Cox (2006) understryker att naturen ofta används som bakgrund i 

marknadsföring, och att den skapar ett mervärde för produkten. Vidare beskriver Cox (2006) i 

temat, natur som resultat, hur konsumenten kan uppfatta mervärdena som en starkare 

köpmotivation än själva produkten. I marknadsföringen av ekologiskt livsmedel blir ekologiskt 

ett koncept innefattande mer än bara en regeluppfyllande produkt, den innefattar en vision om 

en “naturnära” konsumtion. 

 

Informant J lyfter att idyllproblematiken handlar om tolkningsskillnader mellan konsumenter 

och myndigheter. Myndigheterna Jordbruksverket och Livsmedelsverket som arbetar nära de 

faktiska kraven, tolkar ekologisk produktion som en hårt reglerad industri. Informant J menar 

att det som myndigheter uppfattar som ett godkänt och regeluppfyllande ekologiskt lantbruk, 

skulle av en konsument kunna uppfattas som otillräckligt, med hänsyn till den bild av ekologiskt 

lantbruk som konsumenten får via marknadsföring. Den marknadsförda idyllen skapar en 

förväntning hos konsumenter som bygger på svepande och utopiska liknelser. Detta återfinns i 

Eden et al. (2008) resonemang, där förväntningar på produkten kan missleda konsumenten 

eftersom förväntningarna inte alltid motsvarar verkligheten. Att en ekologisk mjölkgård har 

700 kor är inte den bild som konsumenter förväntar sig, menar informant J. Detta kan förklaras 

av att det finns en starkt metaforisk framställning av ekologiskt livsmedel, vilket handeln 

anspelar på genom sin marknadsföring. Även de naturteman som Cox (2006) lyfter återfinns i 

idyllen, där naturen ses som produkt, och som bakgrund i den retoriska framställningen av 

dagligvaruhandeln. I samband med begreppet ekologiskt uttrycks att djur befinner sig i 

gemytliga miljöer och produkten beskrivs som naturlig. “Naturliga förhållanden” och liknande 

uttryck syftar till produkten som mer “naturlig” än andra varor, samt hur de är del av ett större 

system.  Idyllen är en illusion med syfte att framställa ekologiskt som något fulländat och 

utopiskt. En vidare analys av hur metaforiska uttryck används i marknadsföring återfinns nedan, 

i avsnittet Metaforer i kommunikation av ekologiskt.  

 

Clement et.al (2012) beskriver att produkters grafiska design tillsammans med tilltalande ord, 

pris och färgkombination kan ha som syfte att framhäva produkters egenskaper. Dessa faktorer 

kan utgöra ett köpmotiv som kan avleda konsumenten från produktens produktionsprocess. 

Detta kan då skapa en “barriär” för konsumentens förståelse för produktens samlade 

miljöpåverkan. Informant N menar att priset på en ekologisk vara bör motsvara de “faktiska 

kostnaderna” för produktens totala miljöpåverkan, och på så sätt öka medvetenheten. Tidigare 

forskning belyser att ekologiska varor har ett premiumpris där varorna är systematiskt dyrare 

än konventionella varor (Ngobo & Jean 2012). Clement et al. (2012) vidareutvecklar detta och 

menar att premiumpris kan skapa en attraktionskraft för konsumenten eftersom produkten 

förväntas leva upp till en högre standard. Denna attraktionskraft tillsammans med tidigare 

nämnda barriär, bidrar till uppkomsten av ett glapp mellan den ekologiska produktionen och 

den färdiga produkten. Detta framgår även av informant J som menar att det har blivit för långt 

mellan butikshyllan och gården. Konsumenter har distanserats från produktionsprocessen, 

vilket också underbyggs av informant L2 som lyfter urbaniseringen som en bidragande faktor 
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till detta. Vidare lyfter också informant L2 vikten av att konsumenter behöver återgå till en 

större förståelse för de naturliga begränsningar och sammanhang som finns kring 

odlingsprocesser, där ekologiskt livsmedel kan bidra till en ökande förståelsen av de 

“ekologiska sambanden”.  

 

 

6.3 Ekologiskt som miljönytta 
Samtliga informanter lyfter miljönyttan med ekologisk livsmedelsproduktion främst genom 

avsaknaden av kemiskt bekämpningsmedel och konstgödsel. Detta menar de påverkar 

närliggande natur samt kan bidra till uppfyllandet av de nationella miljömålen Giftfri miljö och 

Ett rikt odlingslandskap. Dessa egenskaper och kriterier framställs även av dagligvaruhandeln. 

Att ekologiskt livsmedel inte besprutas lyfter Coop som ett starkt köpmotiv till konsumenten, 

vilket kan kopplas till tidigare forskning om funktionella hedonistiska värden (Anisimova & 

Sultan 2014). Det funktionella värdet syftar till att konsumenter väljer produkter utifrån 

specifika egenskaper. En kemikaliefri produkt kan tilltala konsumenter som värderar denna 

egenskap högt och på så sätt skapa ett köpmotiv.  Coop trycker även på att närområdet vid 

lantbruket samt djuren gynnas av en kemikaliefri miljö. Miljöaspekter används av 

dagligvaruhandeln för att stärka sin miljöimage och hållbarhetsprofil. Marknadsföring syftar 

till att väcka ett intresse bland konsumenterna och tidigare forskning visar att företag ofta väljer 

att använda natur för att stärka sin miljöimage (Cox 2006). Ekologiskt har en stark koppling till 

miljöhänsyn och miljönytta genom sin tydliga profilering mot det “naturliga” och det 

“hållbara”. När dagligvaruhandeln lyfter sitt ekologiska sortiment som “hållbart” lyfter de även 

sitt varumärke som hållbart. Detta fenomen kan kopplas till forskning som visar på att det finns 

en uppfattning om att ekologiska produkter inte bara har en låg miljöbelastning utan, också kan 

ha gynnsamma effekter på miljön (Cox 2006). Ekologiskt kan uppfattas som ett sätt att förbättra 

ett miljötillstånd. Informanterna från Livsmedelsverket och Jordbruksverket påtalar att 

ekologiskt kan ses som bättre ur vissa miljösynpunkter, jämfört med konventionell produktion. 

Dock poängterar de att ekologiskt inte löser alla miljöproblem, ekologiskt kan till och med ha 

en negativ effekt på miljön ur vissa aspekter. Det ekologiska livsmedlets miljönytta bör 

framhållas som en del av hållbar utveckling, beskriver informanterna från samtliga 

myndigheter. De menar att ekologiskt inte är en helhetslösning i sig själv utan en del i ett större 

helhetskoncept.  

 

Att ekologiskt framställs som fulländat är ett problem som informanten från 

Naturskyddsföreningen lyfter. Informanten menar att ekologiskt bör ses som en 

utvecklingsprocess och är det “bästa” alternativet just nu, men långt ifrån fulländat. Den bild 

som kommuniceras till konsumenten är dock en annan. Dagligvaruhandeln framställer 

ekologiskt med ord som “vi vill inspirera dig till en hållbar livsstil” (ICA 2015b). Här ses 

ekologiskt som ett verktyg för konsumenten att nå en hållbar konsumtion som anspelar på 

sociala och emotionella hedonistiska värden. De sociala värdena kan kopplas till konsumentens 

identitettillhörighet som ICA tilltalar genom att lyfta hållbar livsstil. ICA kan fånga upp 

konsumentens vilja att skapa en identitet genom att marknadsföra produkterna med hjälp av 

dessa termer. Konsumenter som identifierar sig som miljömedvetna kan tilltalas av detta 

budskap och det skapar ett fortsatt köpmotiv för den enskilda varan men också för varumärket. 

Ekologiskt livsmedel som framhålls som miljövänligt kan dock ge konsumenten en 

missvisande uppfattning att produkterna som konsumeras inte bara har låg miljöpåverkan, utan 

också kan förbättra ett miljötillstånd. En form av självuppfyllelse där konsumenter kan se sig 

själva som miljömedvetna utan att förändra sina köpbeteenden. Det upplevda miljövänliga 

alternativet kan därmed legitimera konsumentens konsumtionsbeteenden och till och med 

uppmana konsumenten till en ökad konsumtion (Harré et al, 1999).  
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6.4 Ekologiskt ur hälsoaspekt 
Hälsofördelar kopplade till den egna hälsan är någonting som samtliga informanter tror att 

konsumenter starkt förknippar med ekologiskt livsmedel. Tidigare forskning som berör 

köpbeteenden bland konsumenter lyfter hälsoaspekten som ett starkt motiv för konsumtion av 

ekologiska produkter (Anisimova & Sultan, 2014; Hsu & Chen, 2014; Sebastian, 2013). 

Informanterna från samtliga myndigheter samt Naturskyddsföreningen menar att det inte finns 

några entydiga svar om huruvida ekologiskt livsmedel skulle vara nyttigare eller mindre farligt 

för den enskilde konsumenten att konsumera, jämfört med konventionella varor. Detta innebär 

att ekologiskt inte får marknadsföras som hälsosamt eller nyttigt, om det inte finns belägg för 

det, poängterar informant K2 från Konsumentverket. Informanterna från myndigheterna är 

tydliga med att alla argument som talar för att ekologiskt livsmedel är bättre för den egna hälsan 

avvisas. Detta eftersom forskning inte har gett något entydigt svar och informanterna från 

myndigheterna pekar då på osäkerheten i argumenten. Informant J hävdar dock att det går att 

argumentera för hälsa när det gäller ekologiskt, men dessa hälsofördelar berör endast de 

individer som arbetar med ekologisk produktion. Dessa arbetare utsätts inte för några syntetiska 

kemikalier i det ekologiska lantbruket, vilket innebär vissa hälsofördelar för arbetarna.  

 

Konsumenter kopplar ekologiskt livsmedel till hälsa främst genom avsaknaden av 

bekämpningsmedel men också via de livsmedelsincidenter som blivit uppmärksammade på 

senare år (Hsu & Chen, 2014). I dagligvaruhandelns kommunikation av ekologiskt hålls 

hälsoargumenten restriktiva och vaga, men förekommer. Samtliga dagligvaruhandlare uttrycker 

att ekologiskt har en koppling till hälsa. Exempelvis skriver ICA “bra för odlaren, dig, och 

naturen”. Samtidigt deklarerar både ICA och Coop på sina hemsidor att forskningen kring 

hälsoaspekten är något osäker, men att hälsa också kan betyda olika saker. Coop menar att 

konsumenter kan uppleva välmående genom att deras konsumtion bidrar till en bättre miljö, 

och att detta kan ses som en hälsoaspekt (Coop 2015a). Detta anspelar på det emotionella 

hedonistiska värde som Anisimova & Sultan (2014) påvisat i sin forskning. Forskningen visar 

att ett upplevt välmående eller njutning väger tungt i köpbeslutet. Detta är något som påverkar 

konsumenten både medvetet och omedvetet.  

 

 

6.5 Metaforer i kommunikation av ekologiskt 
Det förekommer uttryck i intervjuerna som beskriver ekologiskt i svepande och metaforiska 

termer. Informant N från Naturskyddsföreningen beskriver att hållbar utveckling uppnås med 

hjälp av att odla i samklang med djur och natur. Informant J från Jordbruksverket nämner också 

att ekologiskt kan skapa förutsättningar för att djur, människor och växter kan leva i balans. 

Metaforer förekommer även i dagligvaruhandeln marknadsföring där bland annat ICA menar 

att deras varor producerats i balans med naturen. Utifrån Coops beskrivning av människans 

roll i naturen kan även metaforen för naturen i balans återfinnas (Coop 2015a). Ekologiskt 

livsmedel beskrivs vara en del i att nå en balans i naturen. Dessa föreställningar bygger på 

underliggande premisser, tillexempel att balans är harmoniskt och en önskvärd målsättning. 

Hayward (1994) menar att balans inte kan likställas med harmoni. Balans förändras med tid, 

och dessutom innebär den lidande på individnivå. Att människan strävar efter balans i naturen 

behöver inte vara något övervägande positivt för naturen som helhet eller för enskilda individer. 

Hayward (1994) menar att balans snarare bör likställas med den konkurrens om överlevnad 

som återfinns i naturen. Detta är ett exempel på hur metaforer används svepande av både 

intervjupersoner och dagligvaruhandeln. Dessa metaforiska begrepp används ofta som 

vedertagna utan att ha en tydlig definition, och ibland inbyggda motsägelser.  
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Uttrycken riskerar att framställa en bild av ett fulländat ekologiskt system där konsumtionen av 

dessa produkter är lösningen på flera av mänsklighetens miljö- och hälsoutmaningar. 

Naturskyddsföreningens målsättning att främja en minskad konsumtion av kött, är ett exempel. 

Genom att ekologiska märkningar framställs som ett “bra val”, så kan dessa legitimera 

köttkonsumtionen utan att bidra till lösningen på de problem som köttproduktionen medför. 

Informant N från Naturskyddsföreningen nämner också målet med 100 procent ekologiskt, som 

bygger på att jordbruket ska ställa om till en mer långsiktigt hållbar odling. Detta kan också ses 

som en metafor då det bygger på utopiska föreställningar om ett jordbruk som tar hänsyn till 

jordens begränsningar. Visionen om “100 procent ekologiskt” kan kopplas till 

ekomodernisering, då utvecklingen innefattar att det konventionella lantbruket tar efter de 

tekniker och metoder som det ekologiska jordbruket utvecklar. Begreppet ekologiskt ska i detta 

sammanhang ses som en framtidsvision och bygger därmed på en föreställning om att det går 

att uppnå ett fulländat och balanserat samspel med naturen. Denna föreställning problematiseras 

av Harré et al. (1999) då ekomodernisering betraktas som en helhetslösning på övergripande 

problem. Detta speglas i allt fler väljer att identifiera sig med “grön konsumtion”, vilket ses 

som en lösning för att nå hållbar konsumtion. Detta medan andra övergripande problem som 

överexploatering av naturresurser och överkonsumtion regleras av att man konsumerar, inte 

hur man konsumerar (Boström & Klintman 2011). Genom den gröna konsumtionen tillåts 

marknaden att använda ekologiska märkningar för att legitimera fortsatt överkonsumtion.  

 

Ytterligare metaforer som kan kopplas till tidigare forskning, återfinns i uttryck som 

“kretsloppstänkande”. Informanterna från Livsmedelsverket nämner ekologiskt livsmedel som 

ett instrument för att väcka medvetenhet kring livsmedelsproduktionen. Informant L2 

benämner också ekologisk produktion som “naturlig odling”. I litteraturen beskrivs att det 

holistiska synsättet, som präglat regelverket för märkning, fokuserat på metaboliska processer 

där livsmedel ses som en del i ett kretslopp och ett system (Boström & Klintman 2011). Detta 

beskrivs på liknande sätt av Jordbruksverkets representant som ett naturligt system. Trots att 

ekologiskt tycks styras av ett holistiskt synsätt, finns en del motsättningar. Dels menar 

informanterna från samtliga myndigheter att ekologiskt bör ses som en del av hållbar 

utveckling. Detta syftar till det kollektiva politiska drivkraften (Boström & Klintman 2011), 

där samhället tillsammans skapar förändring. Samtidigt menar Boström & Klintman (2011) att 

det finns en stark egenuppfyllande motivation för individen att konsumera ekologiskt för den 

egna hälsan och produktkvaliteten.   
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7. Diskussion 

Diskussionen bygger på analysens iakttagelser och tematisering samt återkopplar till studiens 

övergripande forskningsfrågor. Diskussionen syftar till att rama in de resonemang som kan 

föras utifrån studiens resultat och analys. 

  

7.1 Värderingar och tolkningar kopplade till begreppet ekologiskt livsmedel 
Det framgår av vår analys att ekologiskt livsmedel framförallt värderas av informanterna utifrån 

miljöhänsyn. Samtliga lyfter uttryck som hållbart, samspel, naturligt och balans. Harré et al. 

(1999) visar på att användandet av metaforer inkluderar givna föreställningar och 

världsuppfattningar. Vi anser att alla dessa uttryck kan ses som metaforer som bygger på 

uppfattningar om en värld där människan kan förvalta naturen på dess egna villkor, eller leva i 

samspel med naturen utan att rubba dess balans. Det framkommer i vår analys att balans är ett 

problematiskt begrepp som bygger på motsägelsefulla premisser. Termen används flitigt av 

samtliga aktörer och anses vara en självklar målbild, där eftersträvan är likställt med en värld i 

harmoni. Att värna om naturen och samtidigt leva i balans med den blir en motsättning eftersom 

balans förutsätter lidande på individnivå. Harmoni är endast något tillskrivet naturen och inte 

en faktiskt inneboende egenskap (Hayward 1994). Målbilder som Giftfri miljö, Ett rikt 

odlingslandskap, hållbar utveckling och 100 procent ekologiskt anspelar på utopiska tillstånd 

då de inte går att uppnå.  Vidare framhålls ett ekomodernistiskt synsätt då metoder och teknik 

beskrivs uppnå ett långsiktigt hållbart lantbruk.  

 

Utifrån den analys som genomförts kan vi se ett tydligt samband mellan myndigheterna och 

organisationer samt dagligvaruhandlare, där metaforiska uttryck är vanligt förekommande. 

Dessa används av dagligvaruhandel för att motivera konsumtion av ekologiskt livsmedel, och 

tolkar ekologiskt i termer av något redan fulländat. Detta medan myndigheterna och 

organisationerna påvisar att det finns brister med ekologiskt produktion i dagsläget, men 

beskriver istället med hjälp av dessa metaforer hur ekologisk produktion kan utvecklas mot de 

visioner och föreställningar som uttrycks. Vidare anser vi att dessa metaforer skapar en barriär 

för konsumenter så att de inte får en heltäckande bild av hur verkligheten ser ut bakom 

produktionen av det livsmedel de konsumerar. Svepande uttryck för miljö, natur och hälsa 

skapar en illusion som inte lever upp till verkligheten. Cox (2006) menar att många har 

intentionen att minska sin miljöbelastning. Ekologiskt blir genom dessa metaforer en enkel 

utväg, som vilseleder konsumenten att tro att de gjort det “bästa valet”. Problemet ligger fortsatt 

i överkonsumtion (Boström & Klintman 2011), samtidigt som ekologiska produkter lyfts och 

kommuniceras som fulländade. Informant J hänvisar till att det finns ett glapp mellan 

konsumenters förståelse av produktionsprocessen och produkterna i hyllan. Vår analys visar att 

myndigheter ser på begreppet med dess regler och krav som utgångspunkt, medan konsumenter 

får idyllbilden som utgångspunkt för sitt agerande. Marknaden använder därför ekologiska 

märkningar för att legitimera fortsatt överkonsumtion.  

 

 

7.2 Kriterier och egenskaper som kommuniceras till konsumenten i 

användandet av begreppet ekologiskt inom livsmedelshandeln 
Framställningen av ekologiskt bland myndigheter och organisationer är liknande vad gäller 

kriterier och egenskaper. EU nämns av samtliga informanter som den övergripande instansen 

för bestämmelser kring ekologiskt livsmedel. Dock kan vi konstatera att användandet av 

begreppet ekologiskt skiljer sig mellan handeln och myndigheter. Konsumenter serveras en bild 
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av ekologiskt som inte stämmer med de faktiska kriterier och krav som innefattas i 

myndigheters dagliga arbete.  

 

I resonemangen från myndigheterna och organisationerna har vi funnit vissa motsättningar med 

den kommunicerade bilden som dagligvaruhandeln står för. Informanterna från myndigheterna 

problematiserar framställningen av ekologiskt som miljövänligt, då det finns en komplexitet 

som märkningarna inte inkluderar. Kemikalieanvändningen är den främsta tolkningen av 

miljönyttan med ekologiskt, medan andra miljöaspekter som klimatpåverkan och 

näringsläckage beskrivs påverkas negativt via ekologisk produktion. Även den retorik som förs 

kring hälsoaspekten avvisas av myndigheterna. Det framgår av vår analys att både KRAV och 

den studerade dagligvaruhandel framhåller hälsoaspekterna i kommunikationen av ekologiska 

produkter. Detta visar på ytterligare komplexitet med begreppet där konsumenter får en 

tvetydigbild. Huruvida ekologiska livsmedel innehar hälsofördelar för den egna individen kan 

ej besvara genom denna studie. Dock kan konstateras att det inte finns några kriterier för 

märkningarna som är konstruerade för att uppfylla hälsofördelar. Den slutledning som vi drar 

är vidare att dessa argument framförs i marknadsföring då de har en stark attraktionskraft för 

konsumenter. Detta underbyggs av Boström & Klintman (2011) vars forskning visar att 

individuppfyllande egenskaper som hälsa och kvalité betraktas mer attraktivt än kollektiva 

samhällsförtjänster som miljöfördelar.  

 

Forskning visar att konsumenter får produktinformation främsta genom produktförpackningen 

och övrig butiksinformation (Boström & Klintman 2011). Den ekologiska märkningen beskrivs 

som en symbol innehållandes en sammanfattning av komplexa social och miljömässiga 

problem. Dagligvaruhandeln använder märkningarna som “de grönaste valen” vilket blir ett 

köpmotiv för konsumenter med olika intressen, såsom miljöhänsyn och hälsoaspekter. 

Dagligvaruhandlarnas marknadsföring av ekologiskt tilltalar en stor bredd av intressen bara 

genom att skriva ordet “ekologiskt”. Oavsett om konsumenterna är engagerade i miljön eller 

drivs av självuppfyllande ändamål som hälsoaspekter, är begreppet ekologiskt fritt för 

association. De faktiska kriterier, egenskaper och visioner som ekologiskt innefattar behöver 

inte kommuniceras utan konsumenter erbjuds en illusion. 

 

 

7.3 Skillnader i retorisk framställning mellan dagligvaruhandeln samt 

myndigheter och organisationer 
Vi har genom analys av det empiriska materialet identifierat två generella förhållningssätt inom 

framställning av ekologiskt, ekologiskt i praktiken och ekologiskt i utopin. Med detta som grund 

vill vi hävda att det finns en distinkt skillnad på hur dagligvaruhandeln framställer ekologiskt 

livsmedel i relation till hur ekologiskt livsmedel definieras och hanteras av myndigheterna. 

Myndigheterna styrs av de uppsatta regelverk som finns för ekologiskt livsmedel, både på 

nationell- och EU-nivå. Vi anser att dagligvaruhandeln har ett friare förhållningsätt där köpkraft 

och varumärkesimage istället är de huvudsakliga drivkrafterna. Dagligvaruhandelns 

framhållning präglas av den utopiska terminologin för ekologiskt som utvecklas av både 

politiska visioner och samhällsinfluenser. När det gäller organisationerna KRAV och 

Naturskyddsföreningen finns ett bredare och mer differentierat angreppssätt i hantering av 

ekologiskt, både organisationerna i mellan, samt mellan organisationerna och övriga parter. De 

måste ta ställning till de krav och regelverk som finns, samtidigt som de har en egen målbild 

och ett ansvar gentemot sina medlemmar.  

 

Vår studie pekar på att ekologiskt livsmedel präglas av en idyllbild i dagligvaruhandelns 

framställning. För konsumenter bidrar de två förhållningsätten, ekologiskt i praktiken och 
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ekologiskt i utopin, till en illusion. Det ekologiska lantbruket har konkreta krav på sig genom 

förhållningsättet ekologiskt i praktiken. Detta motsvaras inte av de krav som idyllbilden ofta 

förmedlar, som har sin utgångspunkt i ekologiskt i utopin. Inte heller går den förmedlade 

idyllbilden att leva upp till, då variationen mellan ekologiska lantbruk är större än variationen 

mellan de båda odlingsmetoderna, vilket underbyggs av informant J:s resonemang. Fortsatt 

menar informant J att småskalig produktion och djur på grönbete året om inte är ekonomiskt 

eller geografiskt görbart i Sverige, därmed kan idyllbildens trovärdighet ifrågasättas. De 

naturvärden som idyllbilden avser är bland annat naturlighet, hållbarhet, djuromsorg och 

miljönytta. Detta skapar förväntningar på produkten att leva upp till det som utlovas (Eden et 

al. 2008). Problemet vi ser med detta är att konsumenter riskerar att känna sig vilseledda eller 

svikna av livsmedelshandeln och de ekologiska märkningarna om de skulle komma i kontakt 

med den verkliga hanteringen av ekologiskt livsmedel.   

 

Vi kan genom vår analys belysa att hedonistiska värden tydligt används av dagligvaruhandeln 

för att sälja in ekologiska produkter till konsumenter. Vi återfann emotionella, funktionella och 

sociala värden i samtliga dagligvaruhandlares marknadsföring av ekologiskt livsmedel. Detta 

tyder på att hedonistiska värden används systematiskt i marknadsföring för att tilltala olika 

intressegrupper bland konsumenter. Dagligvaruhandeln försöker genom dessa värden skapa 

köpmotiv för att tilltala ett brett spektra av konsumenter. Aktörernas framställning av de värden 

som ekologiskt står för visar på att myndigheter utan främjandeuppdrag för ekologiskt 

livsmedel inte reflekterar över värden i någon större utsträckning. Organisationer däremot, med 

en tydlig politiskagenda ser värderingarna bakom ekologiskt. För vidare slutsatser om 

politikens påverkan på begreppet krävs vidare studier. 

 

Avslutningsvis kan vi koppla illusionen om ekologiskt livsmedel till fenomenet greenwashing. 

Sammantaget blir illusionen som förmedlas en form av greenwashing, då den kommunicerade 

bilden av ekologiskt livsmedel enbart förmedlar de positiva effekterna (Delmas & Burbano 

2011). Framställningen lyfter inte de problem som finns med ekologisk produktion. Inte heller 

förmedlas att ekologiskt är en utvecklingsprocess som exempelvis informant N lyfter. 

Dagligvaruhandeln upphöjer ekologiskt som något fulländat och genom vår analys kan vi dra 

slutsatsen det som kommuniceras till konsumenten inte motsvarar helhetsbilden av ekologiskt 

livsmedel.  
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8. Slutsatser 

 Det finns två generella förhållningssätt för ekologiskt livsmedel bland aktörerna i denna 

studie, ekologiskt i praktiken och ekologiskt i utopin 

 

 Ekologisk märkning är en del av grön konsumtion och därmed legitimeras 

konsumtionen av produkterna som en lösning på miljö- och samhällsproblem  

 

 Myndigheternas framställning av ekologiskt bygger huvudsakligen på miljönytta och 

målet hållbar utveckling samt nationella miljömål 

 

 Dagligvaruhandelns framställning av ekologiskt livsmedel bygger på metaforer och 

idylliska naturvärden som kan missleda konsumenten att i god tro köpa produkten 

baserat på dessa värden 

 

 Dagligvaruhandelns framställning av ekologiskt livsmedel motsvarar inte 

produktionsprocessen och begreppet som helhet 

 

 Sammantaget blir illusionen som förmedlas en form av greenwashing, då 

dagligvaruhandelns kommunicerade bild av ekologiskt livsmedel enbart förmedlar de 

positiva effekterna 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide KRAV 
 

Berätta gärna om din roll i organisationen och vad du har för arbetsuppdrag. 
 

Beskriv kort om hur KRAV-organisationen fungerar. 
 

Skulle du säga att du skiljer er från andra ekologiska märkningar, i så fall hur? Ex. så som 

EU- ekologiskt?  

 Är det mer som skiljer än kriterier? 

 Hur får begreppet ekologiskt användas inom KRAV för marknadsföring? 
 

Vad har ni för huvudsakliga kriterier för er märkning? 

 Hur ser ni på era kriterier för ekologiskt gentemot lagkrav och EU-direktiv? 
 

Vilka egenskaper och kriterier skulle du säga är de viktigaste att framhålla till konsumenten, i 

marknadsföring av ekologiskt? 

 

Varför är ekologiskt viktigt? 
 

Vilka är de grundläggande värderingarna bakom er märkning av ekologiskt? 

 

Vilka värderingar är de viktigaste att framhålla till konsumenten i marknadsföring? I din 

mening. 
 

Vad vill ni uppnå med ert arbete på sikt?  

 Vad har ni för ambition med ekologiskt?  

 Vad ska arbetet leda till?  

 

Finns det hinder/svårigheter med kommunicering av ekologiskt till konsumenter? 

 

Vad ser ni för möjligheter med kommunicering av ekologiskt? 

 

Hur upprätthåller ni en god trovärdighet för KRAV-ekologiska varor gentemot konsumenter? 

 

Är det något ni vill tillägga? 
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Bilaga 2. Intervjuguide Naturskyddsföreningen 
 

Berätta gärna om er roll i organisationen och vad ni har för arbetsuppdrag. 
 

Beskriv gärna kort om hur Naturskyddsföreningen arbetar med ekologiskt livsmedel.  
 

Vilka kriterier utgår ni ifrån vid arbetet med ekologiskt livsmedel? 

 Vid mätningar, tillsyn och vägledning 

 Är dessa kriterier/krav tillräckliga? 

 Saknas det kriterier/vägledning i hur begreppet får användas? 
 

Hur skulle du säga att begreppet ekologiskt får användas inom marknadsföring av livsmedel? 

 

Vilka egenskaper och kriterier skulle du säga är de viktigaste att framhålla till konsumenten, i 

marknadsföring av ekologiskt? 

 

Är ekologiskt viktigt? Varför är ekologiskt viktigt? 

 Vad har ekologiskt för grundläggande syfte? 

  

Vilka skulle ni säga är de grundläggande värderingarna bakom ekologiskt?  
 

Vilka värderingar är de viktigaste att framhålla till konsumenten i marknadsföring av 

ekologiskt? 

 

Finns det en ambition från naturskyddsföreningen att främja ekologiskt 

livsmedelskonsumtion?  

 Vad har ni för ambition med ekologiskt?  

 Vad ska arbetet leda till? Vad ska ekologiskt leda till?  

 

Ser ni några svårigheter med kommunikationen av ekologiskt till konsumenter? 

tror du konsumenten uppfattar ekologiskt som ni på NSF gör? 

 

Vidare, vad ser ni då för möjligheter med kommunikation av ekologiskt?  
 

Hur anser ni att en ekologisk produkt hålls trovärdig gentemot konsumenter? 

 Hur vet konsumenten att det är eko?  
 

Är det något ni vill tillägga?  
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Bilaga 3. Intervjuguide myndigheter 
 

Berätta gärna om er roll i organisationen och vad du har för arbetsuppdrag. 
 

Beskriv gärna kort om hur (respektive myndighet) arbetar med ekologiskt livsmedel. 
 

Hur skulle ni säga att begreppet ekologiskt får användas inom marknadsföring av livsmedel? 

 

Vilka kriterier utgår ni ifrån vid arbetet med ekologiskt livsmedel? 

 Vid mätningar och tillsyn 

 Är dessa kriterier/krav tillräckliga? 

 Saknas det kriterier/vägledning i hur begreppet får användas? 
 

Vilka egenskaper och kriterier skulle ni säga är de viktigaste att framhålla till konsumenten, i 

marknadsföring av ekologiskt? 

 

Varför är ekologiskt viktigt? 

 Vad har ekologiskt för grundläggande syfte? 
 

Vilka skulle ni säga är de grundläggande värderingarna bakom ekologiskt? 

 etik, miljö, hälsa 
 

Vilka värderingar är de viktigaste att framhålla till konsumenten i marknadsföring av 

ekologiskt? 

 

Finns det en ambition från livsmedelsverket att främja ekologiskt livsmedelskonsumtion?  

 Vad har ni för ambition med ekologiskt?  

 Vad ska arbetet leda till? Vad ska ekologiskt leda till?  

 

Finns det hinder/svårigheter med kommunicering av ekologiskt till konsumenter? 

 Vidare, vad ser ni då för möjligheter med kommunicering av ekologiskt? 

 

Hur anser ni att en ekologisk produkt hålls trovärdig gentemot konsumenter? 

 Hur vet konsumenten att det är eko?  

 Vad är viktigt att tänka på för att budskapet ska gå fram till konsumenter? 

 

Är det något ni vill tillägga? 
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