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Syfte: Denna studies syfte är att besvara vilken inställning konsumenter i 

åldersgruppen 25-30 år har till ekologiskt kött som kan bidra till en ökad 

försäljning. 

  

Metod:  I förundersökningen utfördes en intervju med en ekologisk uppfödare på 

Husagård, Staffan Ahrén. Under senare skede i uppsatsen genomfördes även en 

e-post intervju med KRAV i Uppsala. För att få en mer akademisk inblick i 

ämnet användes det olika former av litteraturer, databaser samt skrifter.  

Tre fokusgruppsintervjuer genomfördes vid olika tillfällen för att undersöka den 

angivna målgruppen. 

 

Slutsats: Studien visade att det finns stora brister på kunskap om ekologiskt kött.             

Priset och brist på kunskap är de två stora faktorerna till varför konsumenterna 

inte väljer att gå över från konventionellt kött till ekologiskt kött. En möjlig 

lösning på problemet är att informerar konsumenterna om ekologiskt kött i 

större utsträckning. 
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Purpose: This study aims to answer the attitude of consumers in the age  

 group 25-30 years, to organic meat that may contribute to increase sales. 

 

Method: This pre- trial was conducted with a interview with organic farme at Husagård 

with Staffan Ahrén. Later during the writing of the essay an email interview 

with KRAV in Uppsala was also made. For a more academic insight on the 

subject there were different forms of literature, databases and publications used. 

Three focus groups interview was conducted at different times to study the 

specific target.  

 

Conclusion: The study showed there is considerable lack of knowledge about organic meat 

among the consumers. The price and lack of knowledge is the two major factors 

why the consumers do not choose to switch from conventional meat to organic 

meat. One possible solution is to inform consumers about organic meat in a 

wider extent. 
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Förord 

 

Vårt intresse för ekologiskt kött och för att påverka allmänheten att köpa mer ekologiskt kött 

ligger till grund för denna uppsats. Idag vet konsumenter mycket om olika 

livsmedelsprodukter. När det kommer till ekologiskt kött är kunskapen lite sämre. Därför har 

vi valt att studera detta ämne för att undersöka hur vi kan påverka fler att köpa mer ekologiskt 

kött. 

 

Efter mycket ändringar under uppsatsens gång som har gjorts har vi äntligen kommit fram till 

det slutliga. Det har tagit en lång tid och vägen till målet har varit lärorik och intressant. 

Uppsatsen är färdig och vi vill med glädje lämna ifrån oss den nu. 

Vi vill ge ett stort tack till Carl G. Thunman för all hjälp vi har fått och för all konstruktiv 

kritik vi har fått under uppsatsens gång. Vi vill även tacka alla de fokusgrupper som har 

deltagit och tagit sin tid för att göra denna uppsats möjlig. Slutligen vill vi tacka vår 

omgivning för det stöd vi har fått i olika former. 

 

 

Admira Parlic, Beatrice Veres 

Västerås 8 juni 
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1 Inledning  
Detta kapitel beskriver problembrakgrunden och beskriver hur konsumtionen ser ut i Sverige 

idag vad gäller ekologiskt kött. Vidare fortsätter vi med problemdiskussion och syftet med 

denna uppsats 

1.1 Problembakgrund 
Det är svårt att överblicka marknaden för ekologiskt kött, emellanåt upplevs den dessvärre 

som komplicerad. De ekologiska uppfödarna hävdar att produktionen av ekologiskt kött är 

för kostsamt, vilket leder till att det blir svårt att sälja det ekologiska köttet. Konsumenterna i 

sin tur letar efter det ekologiska köttet i butikernas hyllor utan att finna det. Den tredje parten 

förädlaren och grossisten, som står mittemellan uppfödaren och konsumenten hävdar att det 

vanligtvis är svårt att få tag på tillräckligt stor volym av ekologiskt kött. Förädlaren och 

grossisten anser även att leveranssäkerheten är bristfällande och efterfrågan från 

konsumenterna är låg.  

Idag börjar allt fler människor att köpa ekologiska livsmedelsprodukter. Dock har inte 

konsumtionen av ekologiskt kött gjort någon större succé. Flera människor måste involvera 

sig i detta problemområde som vi står inför vad gäller hälsa, ekonomi och miljöaspekterna. I 

Sverige pratas det inte så mycket om ekologiskt kött, hur kommer det sig? Bryr vi oss inte om 

djuren? Eller hälsan? 

Det ekologiska lantbruket har ökat sedan början av 1990-talet. Bakom den utvecklingen 

ligger bland annat ekonomiskt stöd, engagemang från handeln och konsumenternas 

efterfrågan. Av all försäljning av livsmedel och alkoholfria drycker i Sverige kommer 4,0 

procent från ekologiska varor. Detta är en ökning med 16 procent jämfört med år 2008. 

Andelen ekologisk försäljning är störst inom produktgruppen mjölk, ost och ägg, där den är 

nästan åtta procent. Cirka sju procent av den ekologiska åkerarealen i Sverige är certifierad 

enligt KRAV’s regler (SCB, 2009). Helena Bengtsson som arbetar som konsumentinformatör 

på KRAV i Uppsala menar att ekologiskt kött har en låg försäljningsandel, år 2009 bestod 

den endast av 1,5 procent av den totala livsmedelsförsörjningen. Vidare säger Helena att 

KRAV köttet totalt sätt har utvecklats väldigt positivt under 2010, med 11 procent.  

En undersökning som gjorts av företaget Growth from knowledge, som är ett av världens 

största undersökningsföretag, visar att den snabbast växande kategorin ”ekologiska köpare” 

är unga köpare under 29 år med miljöintresse. De unga finns dessutom bland grupper med 

lägre utbildning (Miljöforskning, 2007). 
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Regeringens mål för ekologisk produktion till år 2010 är att andelen certifierad ekologisk 

odling ska öka till minst 20 % av jordbruksmarken. Regeringen vill även att den certifierade 

ekologiska produktionen av mjölk, ägg och kött från idisslare ökar markant och att den 

certifierade produktionen av griskött och matfågel ökar kraftigt (Magnusson, 2002, s. 4). 

Antalet slaktade ekologiskt uppfödda djur har även stigit kraftigt under de senaste åren 

(Jerkebring, Alarik & Gustafsson Fahlbeck, 2000, s. 4).  

Ett av huvudargumenten för att sätta upp ett mål för ekologisk produktion är att målet i sig 

utgör en av flera åtgärder för att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen (Ekologisk 

produktion, 2010). Den traditionella köparen av ekologiska livsmedel har hittills varit en 

kvinna med hög utbildning och god inkomst. Men traditioner kan brytas och nu kommer 

ungdomarna på bred front (Miljöforskning, 2007). 

1.2 Problemdiskussion  
Utifrån det vi har diskuterar innan finns det ett klart behov till förändring av konsumtion av 

ekologiskt kött. Problematiken att få fler att konsumera är betydligt svårare. Denna fråga 

måste lyftas fram fler gånger för att det ska få en positiv effekt. Vad är det som hindrar 

konsumenter från att köpa ekologiskt kött? Varför är det fler som inte köper? 

Vilka faktorer som bidrar till valet att köpa ekologiskt kött är olika, en del konsumenter anser 

att ekologiskt kött är nyttigare. Andra konsumenter väljer ekologiskt kött eftersom djuren 

behandlas på ett bättre sätt, konsumenter utöver det väljer att konsumera ekologiskt kött 

eftersom de värnar om miljön. Att välja ekologiska livsmedel handlar om att ta hänsyn till hur 

livsmedlet produceras och inte bara dess ”inneboende” kvaliteter (Magnusson, 2002, s.4). 

Viktiga säljargument för KRAV-köttet är djuromsorg och smak (Jerkebring, Alarik & 

Gustafsson Fahlbeck, 2000, s. 29).  

Trots att ekologiskt kött har utvecklats och allt fler konsumenter väljer ekologiskt kött finns 

det fortfarande en majoritet av konsumenter som väljer att köpa konventionellt kött. Den 

främsta anledningen till att majoriteten av konsumenterna väljer konventionellt kött är priset. 

De vanligaste uppfattningarna om ekologiska livsmedel är att de är dyrare (Magnusson & 

Biel, 2005, s. 15). Eftersom det tar längre tid att föda upp djuren på ett ekologiskt sätt och det 

är mer kostsamt att driva ekologiskt djuruppfödning blir kostnaden större för konsumenten 

när de väljer att köpa ekologiskt kött.  
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Behovet av bra marknadsföring är stort. Kunden måste förstå varför ekologiskt kött har ett 

högre pris än konventionellt kött (Jerkebring, Alarik & Gustafsson Fahlbeck, 2000, s 29). För 

att få flyt i försäljningen av KRAV-kött behövs satsning på reklammaterial med ett enhetligt 

budskap som berättar för kunden om smakupplevelser och en naturlig produkt (Jerkebring, 

Alarik & Gustafsson Fahlbeck, 2000, s. 29). Vid köp av svenskt ekologiskt kött kan 

konsumenten vara säker på att djuren har fått leva ett bra liv, ätit ett ekologiskt producerat 

foder och vuxit i naturlig takt. Tack vare reglerna för ekologisk odling bidrar konsumenten 

även till rikare fauna och biologisk mångfald i jordbrukslandskapet (Ekolantbruk, 2001). 

Därför behövdes kraftfulla marknadsåtgärder för att stimulera fler marknadsaktörer att våga 

satsa på ekologiskt kött, och våga ta ut rätt pris i konsumentled. Det saknades också mycket 

kunskap och erfarenhet i köttbranschen när det gäller hantering och försäljning av kött med 

ekologiska mervärden. Vi har i Sverige haft svårt att lyfta priset på köttvaror från bulknivå, 

och kvalitetstänkandet behövde höjas (Alarik, 2010, s. 1). 

Denna uppsats vänder sig till detaljhandlare som vill öka sin försäljning av ekologiskt kött. 

Vi kommer att tillfråga de största aktörerna på marknaden såsom ICA Maxi, COOP och City 

Gross om de vill ta del av denna uppsats. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att besvara vilken inställning konsumenter i åldersgruppen 25-30 

år har till ekologiskt kött som kan bidra till ökad försäljning. 

1.4Begreppsdefinition 
Konventionellt kött: Konventionellt kött är kött som producerats på vanligt och traditionellt 

sätt. Konventionellt kött är inte lokalproducerat eller miljövänligt.  

Ekologiskt kött: Ekologiskt kött är köttprodukter framtagna med naturvänliga metoder utan 

antibiotika och uppfödda på ekologiskt odlad föda (www.wikipedia.se)  

Ekologi: Ekologi är vetenskapen om samspelet mellan de levande organismerna och de miljö 

de lever i, det vill säga samspelet mellan biotiska /levande) och abiotiska (icke- levande) 

faktorer (www.wikipedia.se). 

Ekologisk djurhållning: För nötkreatur som hålls ekologiskt gäller att allt foder ska vara 

ekologiskt producerat, med undantag för vitaminer och mineraler.  
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KRAV: KRAV är en organisation som ser till att alla regelverk följs av alla odlare i Sverige. 

KRAV-märkning står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar, (krav, 

2010). Begreppet KRAV används i uppsatsen parallellt med begreppet ekologiskt kött. Detta 

görs för att få en variation i uppsatsen samt att KRAV garanterar att köttet är behandlat enligt 

alla regler. Anledningen till att KRAV valdes är att de flesta konsumenter associerar 

ekologiskt kött med KRAV. Det föll sig naturligt att välja KRAV och inte något annat 

miljömärkt varumärke. 
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2 Metod 
Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet i undersökningen. Metoden syftar till att 

tydliggöra hur undersökningsmaterialet samlats in och sedan sammanställts, detta för att 

visa uppsatsens trovärdighet.  

2.1 Val av metod 
För att kunna välja riktning på uppsatsen genomfördes en förundersökning bestående av en 

litteraturgenomgång samt en informationssökning. 

I uppsatsens första skede var syftet att få en bredare kunskap inom ämnet ekologi, i synnerhet 

ekologiskt kött. Denna kunskap införskaffades genom sökning i olika databaser och på 

internet. Uppsatserna som har tagits del av är hämtade från www.uppsatser.se samt från 

handledaren. Forskningsrapporterna som har använts i denna uppsats hämtades ifrån 

databaserna ABI/inform, Emerald, Arbete och hälsa samt Academic search elite.  

En litteraturgenomgång genomfördes inom ämnet där sedan relevanta tidsskrifter och böcker 

användes till uppsatsen. De sökord som användes i databaserna var: organic meat, ekologiskt 

kött, unga konsumenter, meat. Som utgångspunkt för den teoretiska delen i uppsatsen 

användes Principles of Marketing (Kotler & Armstrong, 1994) samt Consumer Behaviour 

(Schiffman & Kanuk, 2004). Utifrån dessa två litteraturer byggdes en egen teoretisk 

referensram upp till denna uppsats. Det valdes ut viktiga faktorer som ansågs lämpliga till 

undersökningen.   

I undersökningens tidiga skede genomfördes en förstudie gällande ekologiskt lantbruk. 

Denna bestod av en intervju med en ekologisk uppfödare på Husagård i Uppsala. Den 

ekologiska uppfödaren, Staffan Ahrén, är väl insatt i ekologisk uppfödning av nöt, gris samt 

lamm. De frågor som ställdes rörde sig om hur den befintliga uppfödningen går till, vad som 

skiljer ekologiskt kött från konventionellt kött samt hur framtiden tros se ut. Vidare 

genomfördes även en epost intervju med KRAV i Uppsala. Helena Bengtsson som är 

konsumentinformatör på KRAV i Uppsala. Helena Bengtsson är väl insatt i ämnet ekologiskt 

kött samt medveten om utveckling inom ekologiskt kött i Sverige. 

För att kunna studera konsumenternas egenskaper kring ekologiskt kött undersöktes det 

närmare vilken metod som skulle vara lämpligast för denna studie. Då undersökningens syfte 

är av beskrivande karaktär anses fokusgrupper vara den metod som är mest lämplig för den 

undersökning som leder till att syftet besvaras. 



11 
 

2.2 Vad är fokusgrupper? 
Fokusgrupper är en forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett ämne 

som bestäms av forskaren (Wibeck, 2010, s. 25). I en fokusgrupp deltar tillfrågade personer 

med sina åsikter och sina erfarenheter, som leder till en aktiv diskussion. Metoden kan dels 

användas för att studera innehåll; det vill säga gruppmedlemmarnas åsikter, attityder, tankar, 

uppfattningar, argumentationer etc., dels för att studera själva interaktionen (Wibeck, 2010, s. 

21-22). Tekniken gör det möjligt för forskaren att skapa en förståelse av varför människor 

tycker som de gör (Bryman & Bell, 2005, s. 390).  

De flesta som använder sig av fokusgrupper arbetar inom ramen för kvalitativ forskning, det 

betyder att de uttalade är inriktade på att få fram hur deltagarna uppfattar den frågeställning 

som presenteras för dem (Bryman & Bell, 2005, s. 389).  

2.3 Grupperna 
Vid val av respondenter gjordes ett så kallat snöbollsurval. Med denna urvalsprocess ser 

forskaren till att initialt få kontakt med ett mindre antal människor som är relevanta för 

undersökningens tema och använder därefter dessa för att få kontakt med ytterligare 

respondenter (Bryman & Bell, 2005, s. 126).  

Valet av respondenter blev bestämt utifrån ett par olika demografiska kriterier, dessa kriterier 

var: personen ska vara mellan 25-30 år, äta kött och komma från Uppsala.  

Dessa kriterier ställdes då undersökningen handlar om kött och därför är det viktigt att 

respondenten själv äter kött. Åldersintervallen 25-30 år valdes då det var viktigt att avgränsa 

undersökningen, personer i denna åldersintervall anses även vara en grupp konsumenter som 

är lättare att påverka inför framtida köp. Åldersintervallet valdes även då många av dessa 

konsumenter är i stadiet då de för första gången börjar handla själva och på så sätt kan deras 

köpbeteende fortfarande förändras i större utsträckning. Denna åldersintervall anses vara 

representativ för samhället i förhållande till studiens syfte. Då en av undersökarna bor i 

Uppsala föll det sig naturligt att välja Uppsala som utgångspunkt. Uppsala är Sveriges fjärde 

största stad vilket anses tillföra undersökningen ett resultat som kan kopplas till Sveriges 

övriga städer. Resultatet kan tillämpas i vilken stad undersökningen än hade gjorts. Det som 

skiljer deltagarna åt är yrke och den ekonomiska situationen. Detta ses inte som något hinder 

eller något avgörande för denna undersökning. 
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De respondenter som tillfrågades fanns i undersökarnas närhet i form av vänner. Dessa 

vänner frågade i sin tur sina vänner om de var intresserade av att delta i en fokusgrupp. 

Därefter delades fokusgrupperna in så att respondenterna skulle blandas där några 

respondenter kände varandra sedan tidigare och några respondenter var främmande för 

varandra. Fokusgrupperna delades även in så att varje fokusgrupp bestod av tre män och tre 

kvinnor. Vid tillfrågan hos respondenterna gjordes en presentation enligt följande: ”Vi är två 

studenter vid Mälardalens Högskola som skriver vår magisteruppsats i företagsekonomi. Vår 

uppsats har till syfte att besvara frågan vilka egenskaper samt inställningar personer i åldrarna 

25-30 år har till ekologiskt kött som kan bidrar till ökad försäljning. Därför undrar vi om Ni 

har möjlighet att delta i en fokusgrupp som kommer att diskutera frågor runt ämnet? Svaren 

kommer inte kunna identifieras då analysen inte görs på individuell nivå”.  Eventuella 

respondenter måste ges en trovärdig anledning till varför de ska delta i och kanske lägga 

värdefull tid på att svara på frågor i en intervju som ingår i en vetenskaplig undersökning 

(Bryman & Bell, 2005, s. 142).  

Vid tillfrågan av respondenter delades de som ville ställa upp i fokusgruppen in i fyra olika 

grupper. De olika grupperna hade olika tider då fokusgruppsintervjuerna skulle äga rum.  

Helgdagar valdes då många är upptagna under veckodagarna och därför inte skulle ha 

möjlighet att delta i en fokusgruppintervju.  

Grupp X   

Lördag 30/4, Kl. 15.00 

 

Grupp Y 

 Lördag 30/4, Kl. 17.00 

Grupp Z   

Söndag 1/5, Kl. 15.00 

 

Grupp Q 

Söndag 1/5, Kl. 17.00 

 

Varje inspelad fokusgruppsintervju genererar många sidor transkription, vilket medför att 

alltför många grupper ger ett i det närmaste ohanterligt material (Wibeck, 2010, s. 60). För 

varje ny grupp kommer mindre och mindre information att komma fram och det uppstår en 

teoretisk mättnad. Fyra grupper anses vara tillräckligt för att få in tillräckligt med information 

till undersökningen och det kommer att uppstå en teoretisk mättnad. Grupp Q uteblev då 

undersökarna ansågs sig ha en teoretisk mättnad efter tre fokusgruppintervjuer.  



13 
 

I varje fokusgrupp ingick det sex stycken respondenter. Fokusgrupperna skall inte vara för 

stora, det talas om en gräns på 4-6 personer då 4-6 personer anses vara maximalt för att 

samtliga ska kunna vara inkluderade i ett samtal. Om gruppen innehar fler respondenter kan 

det vara svårt att behålla allas uppmärksamhet. Det är lättare att både ge och få feedback i en 

mindre grupp, tiden räcker bättre till för att alla ska få tillfälle att uttrycka sin åsikt, ställa 

frågor och bemöta andra gruppmedlemmars argument (Wibeck, 2010, s. 62).  

2.4 Struktur 
På fokusgruppsintervjudagen samlades respondenterna hemma hos undersökaren som bor i 

Uppsala. Detta valdes för att respondenterna skulle känna sig hemma i miljön, det ansågs att 

konversationen skulle flyta på bättre. Undersökarna bjöd på fika under intervjun, även detta 

för att skapa en harmonisk stämning.  

Fokusgruppintervjuerna pågick i ungefär 30-45 minuter och moderatorns roll var att vägleda 

respondenterna så de höll sig till frågorna och så att varje fråga hann diskuteras under dessa 

minuter. 

En av undersökarna var under fokusgruppsintervjun moderator medan den andra 

undersökaren var inspelningsansvarig, dessa roller turades om mellan undersökarna.  

Innan fokusgruppsintevjuverna satte igång diskuterades det lite om ämnet ekologi. Redan då 

visade det sig att respondenternas kunskap om ekologiskt kött inte var avancerad. De frågor 

som ställs ska alltid vara inriktade på att ge ett svar på den grundläggande frågeställningen 

eller problemformuleringen i undersökningen (Bryman & Bell, 2005, s. 183).  Det finns en 

rad olika tumregler och tips att tänka på när det kommer till formulering av frågor till 

fokusgruppsintervjun. Några av dessa regler och tips är att precisera vad undersökningen går 

ut på, undvika mångtydiga eller oklara termer, undvika långa frågor, undvika ledande frågor 

etc.  

2.5 Analys 
Intervjun spelades in med hjälp av en bandspelare, intervjuerna transkriberades innan 

materialet utvärderades och användes till studien. Att spela in intervjun är viktigt då det är 

svårt att skriva ner exakt vad deltagarna säger (Bryman & Bell, 2005, s. 392).  

I transkriberingen tog eventuella harklanden, hostanden, pauser samt andra icke 

betydelsefulla ljud bort då dessa inte medför något nämnvärt för studien. De citat som 
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används i uppsatsen kan till viss del vara modifierade för att på så sätt öka läsvänligheten. 

Transkriberingen finns tillgänglig hos undersökarna.  

Ett syfte med analysen av materialet är att komma åt innehållsliga aspekter av det som sägs 

(Wibeck, 2010, s. 99). Analysen börjar med en beskrivning av syftet för denna uppsats då 

forskningsfrågan styr både datainsamlingen och valet av analysmetod (Wibeck, 2010, s. 100). 

Efter en kort beskrivning av syftet för denna uppsats analyseras varje fråga från 

fokusgruppintervjun genom en sammanställning av vad de tre fokusgrupperna diskuterade. 

Eventuella citat har innefattats i analysen för att stärka den ytterligare.  

2.6 Etik 
Det finns en rad regler som tas upp i samband med undersökningar och etik. Det är viktigt att 

ingen deltagare känner sig kränkt av forskarteamet (Wibeck, 2010, s. 139). Med hänsyn till 

detta har undersökarna valt att låta fokusgrupperna tala fritt i den mån diskussionen tillhör 

intervjun. Då fokusgruppen samtalat om andra ämnen som inte rör fokusgruppintervjun har 

undersökarna lett deltagarna tillbaka på rätt spår efter att deltagarna talat färdigt om det 

aktuella samtalsämnet.  

Det är svårt att utlova fullständig anonymitet men konfidentialitet kan ändå uppnås (Wibeck, 

2010, s. 139). Fokusgruppdeltagarna informerades innan intervjun om att intervjun spelades 

in och att materialet transkriberats och ljudfilerna sparats tills det att undersökningen är klar. 

Det material som fokusgruppintervjuerna har genererat i har sparats och skyddats noggrant. 

 I transkriberingen samt i de citat som används från undersökningen kommer respondenternas 

identitet att vara anonyma och betecknas med första bokstaven i deras förnamn. Vem 

personen är bakom citatet är inte av avgörande grund för undersökningen, därför har 

fullständigt anonymitet brukats. 

2.7 Validitet 
Validitet handlar i första hand om trovärdighet, d.v.s. hur väl undersökningen och dess 

resultat överensstämmer med verkligheten (Christensen et al, 2001, s. 309). Validitet har att 

göra med tolkningen av det som observerats (Wibeck, 2010, s. 144).  

I uppsatsens inledningsskede skedde en insamling till studien i form av genomgång i 

databaser efter artiklar om det aktuella ämnet. Därefter togs det kontakt med Staffan Ahrén, 

ekologisk uppfödare, för att få en inblick i uppfödning av ekologiska djur. Vid det här laget 
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hade en frågeställning och ett syfte utvecklats. En metod valdes ut och valet föll på 

fokusgruppintervju, fyra stycken fokusgrupper valdes ut som bestod av sex respondenter i 

varje grupp där varje respondent var mellan 25-30 år. I slutändan gjordes tre stycken 

fokusgruppintervjuer då undersökarna ansåg att den teoretisk mättnad var uppnådd. Efter 

fokusgruppintervjuerna transkriberades intervjuerna och resultatet presenterades. Uppsatsen 

avslutades med kommentarer på resultatet.  

2.8 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär att olika forskare, oberoende av varandra, ska komma fram till samma 

resultat när de studerar ett material (Wibeck, 2010, s. 143). För att detta saka vara möjligt 

måste det finnas tillräckligt mycket data och att data har redovisats ordentligt. I denna uppsats 

uppkom vad undersökarna ansåg en teoretisk mättnad efter att ha genomfört tre 

fokusgruppintervjuer. De material som samlats in genom intervjuerna har noggrant 

transkriberats.  

2.9 Generaliserbarhet 
Fokusgrupper är en metod som kan användas för att få en djupare förståelse av människors 

tolkning av ett problemområde (Wibeck, 2010, s. 147). Det går inte att dra generella 

slutsatser av en fokusgruppintervju. Fokusgruppintervjun har legat till grund för den 

undersökningen denna uppsats avser att besvara.  

De generella slutsatserna som finns i denna uppsats har undersökarna själva dragit och är 

således inte statistiskt bearbetat.  

2.10 Metodkritik 
 De källor som har använts i uppsatsen anses vara trovärdiga. Internetsidor kan ifrågasättas då 

författaren är okänd, trots detta har undersökarna valt att förlita sig på att de internetsidor som 

används i denna uppsats är tillförlitliga.  

Den litteratur och de artiklar som har använts i denna uppsats anses vara pålitliga då det är 

välkända författare som skrivit en rad böcker inom det aktuella ämnet och anses därför ha 

tillräckligt med kunskap som överrensstämmer med verkligheten.  

De val som har gjort angående valet av fokusgrupper samt frågorna som ställdes vid 

intervjuerna har gjorts med hänsyn till den teoretiska referensramen. Dessa frågor skulle 

kunna ha en annan karaktär men undersökarna anser att dessa frågor besvarar syftet med 

denna uppsats. 
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Vidare har valet av avgränsningar kunnat göras annorlunda för att få ett mer statistiskt 

pålitligt resultat. Undersökarna anser att Uppsala är en stad som kan ligga till grunden för hur 

det ser ut i övriga landet. De val som har gjorts med hänsyn till avgränsningarna i denna 

uppsats anser undersökarna inte vara något problem då urvalet uppfyller uppsatsen syfte.  

Undersökarna är väl medvetna om den kritik som kan riktas mot val av intervjupersoner i 

form av ekologiska uppfödaren Staffan Ahrén och Helena Bengtsson på KRAV. Deras 

åsikter samt den information de har delat med sig kan vara vinklad till deras fördel. Detta har 

tagits i beaktning av undersökarna som trots detta har valt att använda sig av denna 

information då de anses som tillförlitliga källor med hänsyn till den kompetens dessa 

personer besitter.  

Till sist är det undersökarnas personliga åsikter varvat med resultatet av 

fokusgruppintervjuerna som ligger till grund för kapitel 5 slutsats/slutdiskussion. Dessa 

åsikter är inte på något vis statistiskt eller forskarmässigt bevisade utan endast av personlig 

karaktär.  
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen till studien. Vidare beskrivs 

kopplingen mellan ekologisk kött och de olika köp beteenden. 

3.1 Ekologiskt kött 
Konceptet ”ekologisk mat” verkar vara välkänt bland många konsumenter (Magnusson et al, 

2001, s. 210). Resultat från en undersökning gjord 1998 visar att majoriteten av svenska 

konsumenter har positiva attityder till att köpa ekologisk mjölk, kött, potatis och bröd 

(Magnusson, 2002, s. 3). Många konsumenter värdesätter närproducerat i kombination med 

ekologiskt och den producentdrivna försäljningen har ökat starkt (Larsson et al, 2010, s. 7). 

De största hindren för ökad konsumtion av ekologiskt kött upplevs vara högt pris, förbud mot 

nitrit och KRAV-kontrollen (Löfquist, 2003, s. 3). Genom att inte hela slaktkroppen avsätts 

idag som ekologisk, blir de detaljer som finns som ekologiska förhållandevis dyra, då de ska 

bära i princip alla extra kostnader (Löfquist, 2003,s. 4). Konsumenten reagerar på det höga 

priset och köper mindre, vilket leder in i en ond cirkel (Löfquist, 2003, s. 4).  

3.2 Ålderns betydelse 
Konsumenter i olika åldersgrupper har olika behov och deras köp beteende ser olika ut. 

Företagare som vill lyckas på marknaden har till uppgift att undersöka vad olika 

åldersgrupper har för behov och preferenser. Tjugoåringar är en grupp konsumenter som 

oftast handlar kvalitetsprodukter och som värnar om miljön. Åldern verkar inte spela en 

viktig roll, men yngre konsumenter är till synes något mer villiga att köpa (fler och dyrare) på 

grund av sin större miljömedvetenhet (Krystallis & Chryssohoidis, 2005, s. 322). Olika 

konsumentgrupper har skilda motiv för sina val av livsmedel. Det är också viktigt att komma 

ihåg att konsumenterna tycks ha relativt stabila preferenser för sina livsmedelsval och att det 

tar tid att etablera nya vanor (Magnusson & Biel, 2005, s. 6).  Unga konsumenter verkar 

basera sitt val av ekologiska livsmedel mer på hänsyn till miljön, medan äldre konsumenter är 

mer påverkade av överväganden för sin egen hälsa (Wandel & Bugge, 1997 återges av 

Magnusson et al 2001, s. 211 ). 

3.3 Plats/ Tillgänglighet 
De flesta matbutikerna har ett brett utbud av livsmedel. Ofta går det att välja mellan flera 

olika alternativ för varje produkt (Magnusson & Biel, 2005, s. 9).  Hur lättillgänglig en 

produkt är gör valet av produkt enklare när det kommer till inköp. Om livsmedelsbutiker inte 

har stort utbud av ekologiskt kött samt inte har det tillgängligt för kunderna blir det svårt att 

öka försäljningen. Även utbud är en faktor som faller inom ramen för produktens plats då 
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tillgång till varor, alltså att de lagerhålls och kan fyllas på, påverkar konsumenternas 

köpbeteende (Magnusson & Biel, 2005, s. 37).  

 Säljer butiken slut på en vara visar studier på att konsumenten i vissa fall byter affär för att få 

tillgång till varan eller helt bortser ifrån att hitta en ersättningsvara Eftersom konsumenter 

vanligtvis väljer att besöka den mest näraliggande butiken är det av central betydelse att vara 

inom räckhåll till den tilltänkta målgruppen (Lönn återges av Kotler, 2002,s. 21). 

3.4 Attityd 
Det råder allmän enighet om att attityder är inlärda (Schiffman & Kanuk 2004, s. 253). En 

attityd beskriver en persons relativt konsekventa utvärderingar, känslor och tendenser till ett 

objekt eller en idé (Kotler & Armstrong 1994, s. 151). Attityd är svårt att förändra. En 

persons attityd passar in i ett mönster, om en attityd försöker förändras, må flera justeringar 

göras (Kotler & Armstrong 1994, s.151). En dansk studie (Magnusson & Biel återges av 

Grunert & Andersen, 2000, s. 11) visar att många associerar ekologiskt griskött med bättre 

kvalité och smak. Deltagarna fick medverka i ett experiment där de fick välja mellan 

ekologiskt kött samt konventionell kött. De personer som valde ekologiskt kött hade positiva 

associationer. Det är dock välkänt inom psykologin att en allmän attityd endast har ett svagt 

samband med beteende (Magnusson & Biel, 2005, s. 10). Helena Bengtsson anser att 

miljöengagemanget och intresset för att veta mer om vad vi äter är högre idag jämfört med 

för 5 år sedan. Helena påstår även att unga konsumenter är en grupp som blivit mer positiva 

till ekologiskt. 

3.5 Ekonomi 
För alla individer ser den ekonomiska situationen olika ut. Vissa har större möjlighet att 

spendera pengar på det de tycker om, medan andra bara kan köpa det nödvändiga. En persons 

ekonomiska situation påverkar produktvalet (Kotler & Armstrong, 1994, s. 142). Emellanåt 

kan en negativ aspekt medföra en priskänslighet hos konsumenten vilket kan leda till att 

köparen avstår från att prova ekologiska produkter och istället håller kvar vid det gamla, till 

exempel att det står i tidningen att ekologiska livsmedel är dyrare än konventionella 

produkter (Magnusson & Biel, 2005, s. 11). Ekonomi är den faktor som har stor betydelse 

hos köparen inför ett köpbeslut. Ekonomisk oro kan påverka en konsuments köpbeslut vilket 

leder till att konsumenten tänker sig för mer inför ett köp. Anledning till att fler inte köper 

ekologiskt kött tror Helena Bengtsson har att göra med de stora prisskillnaderna. 
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Inkomstnivån i familjen påverkar också köpbeteendet av mat. Det finns ett omvänt 

förhållande mellan intäktsökningen och de pengar som avsatts för livsmedelsinköpen (Seren, 

Karakus & Sanlier återges av Kenslea et al., 1985).  

Konsumenter som inte väljer att köpa ekologiska livsmedel är mindre villiga att betala mer 

för att köpa ekologiska produkter och är mer tveksamma till processen för tillverkning av 

ekologiska livsmedel (Tsakiridou et al, 2007, s. 170). Ett viktigt antagande i den ekonomiska 

teorin är att konsumenter tenderar att veta till en rimlig grad priset på de produkter de köper 

(Rosa-Diaz, 2004, s. 406). När köp av kött görs i affären bör konsumenten veta att det finns 

skillnad mellan kött och kött (Ekolantbruk, 2001). 

 Handel över internet utvecklas kraftigt, så även försäljning av ekologiska livsmedel och 

ekologiskt kött (Larsson et al, 2010, s. 8). Producenten Staffan Ahrén anser att större krav bör 

ställas på konventionellt kött, det skulle leda till att fler väljer att köpa ekologisk. Maten är 

alldeles för billig idag. För 25-30 år sedan tog maten runt 25 % av en normalfamiljs 

disponibla inkomst, lika mycket utgjorde hyran på den tiden. Staffan Ahrén menar att idag tar 

maten ca 12 % av den disponibla inkomsten, ändå anses maten vara för dyr. 

3.6 Djurhållning 
I ett ekologiskt lantbruk är djuren en naturlig del i gårdens kretslopp. Vallen behövs i 

växtföljden, vilket gör det naturligt att också ha djur på gården (Regeringskansliet, 2010). 

I den ekologiska odlingen får varken kemiska växtskyddsmedel eller lättlösligt handelsgödsel 

användas. Växterna får istället näring genom till exempel stallgödsel, och skyddas från 

skadeinsekter bland annat genom variation av växtföljden (KRAV, 2009). Enligt Staffan 

Ahrén är den största faktorn till att människor köper ekologiskt kött avskräcken på den 

konventionella synen på hur djur behandlas. I den ekologiska djurhållningen ställs det höga 

krav på att djuren sköts på ett etiskt försvarbart sätt. Förutom de allmänna 

djurskyddsbestämmelserna finns det också krav på till exempel djurens stallmiljö och deras 

möjlighet att vara utomhus (KRAV, 2009) 
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Genom att låta djuren leva så naturligt som möjligt skapas goda förutsättningar för att djuren 

ska må bra och därmed kunna bygga upp ett starkt immunförsvar. En bärande princip på 

ekologiska gårdar är att anpassa antalet djur till gårdens storlek, så att större delen av fodret 

kan produceras på gården och så att det inte skapas ett överskott av växtnäring. Helst ska alla 

djur ha tillgång till utevistelse året om. Regelbunden rörelse och frisk luft ger friskare och 

starkare djur (Regeringskansliet, 2010). Bakgrunden till djurhänsynen kan antingen vara 

omtanke om djurens möjlighet att utöva sina naturliga beteenden eller därför att djurs 

välbefinnande uppfattas som en indikator på att produkten håller hög kvalitet.  

Ett flertal faktorer påverkar vårt val av livsmedel, en del tänker på hur djuren har haft det, om 

maten är miljövänligt producerad och hur långt den har transporterats innan den kommer till 

butiken (Magnusson & Biel, 2005, s. 6). En del konsumenter har djuromsorgsaspekter i 

tankarna när de väljer exempelvis ekologiskt mjölk, kött eller ägg (Magnusson & Biel, 2005, 

s. 8). Maten ska inte bara smaka bra, kvaliteten ska vara god och varan ska ha lång livslängd, 

samtidigt som priset inte bör vara för högt (Magnusson & Biel, 2005, s. 9). 

3.7 Miljö/Hälsa 

De flesta konsumenters val är baserade på pris, smak, kvalitet och utseende när de inhandlar 

livsmedel, men idag influeras vi mer och mer av ytterligare en aspekt, miljö samt 

hälsoaspekten (Andersson, 2003, s. 2). Att börja köpa ekologiska produkter innebär att 

kunden börjar ta hänsyn till livsmedlens miljökonsekvenser. För många är detta något nytt, de 

flesta är vana vid att tänka på pris, smak, kvalitet och utseende. Det är framför allt dessa 

aspekter som gjort att en vana utvecklats. Eftersom miljökonsekvenser är en ny aspekt är det 

lätt att den glöms bort från en gång till en annan. Konsumenter får ingen direkt återkoppling 

om miljökonsekvenser (MAT21, 2005, s, 8). Att köpa ekologiskt för miljöns skull är ett 

altruistiskt motiv där de eventuella framtida fördelarna gynnar alla i samhället och inte enbart 

den person som konsumerar produkten (Lönn återges av Jörgensen, 2001) 

Konsumenter påverkas av olika anledningar till att köpa ekologiskt kött. Unga människor 

verkar basera sitt val av ekologiska livsmedel mer på hänsyn för miljön, medan äldre 

konsumenter är mer påverkad av överväganden för sin egen hälsa (Magnusson, 2001, s. 211). 

Ekologiska livsmedel uppfattas som nyttigare än konventionella, och ”nyttig” är ett viktigt 

inköpskriterium. Detta tyder på att många köper de ekologiska livsmedlen för att de uppfattas 

som nyttigare än de konventionellt producerade (Arvola m fl., 2000, s. 2).  
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3.8 Matvanor 

Att handla mat är för många människor antingen ett vanemässigt göromål eller något som 

öppnar dörrar för kreativitet och möjligheter till att följa sin uttalade livsstil (Andersson, 

2003, s. 1). Vanor är vanligt upprepade mönster av beteenden, vilka oftast är automatiska och 

standardiserade i sin natur, och triggas av olika incitament. I likhet med attityder lärs vanor in 

genom en persons erfarenheter. (Broberg & Lagerwall återges av Oskamp, 1977, s. 23). 

Konsumtionsvanor är stabila och det finns olika orsaker till varför sådana vanor består; 

konsumenter sparar tid, tillfredställelse med tidigare val förstärker vanan, människor vill inte 

behöva överlägga noga inför varje köp och konsumenter vill reducera risken för otrevliga 

överraskningar (Broberg & Lagerwall återges av Oskamp, 1977, s. 23).  

En individ kan ha intentionen att bli nyttig men behöver ändå inte ändra sitt beteende 

eftersom vanans kraft är för stark. Det krävs ansträngning för att bryta den gamla vanan. 

(Broberg & Lagerwall återges av Larsson & Görling, 1999, s. 23). Konsumenter är vana att 

handla det de alltid handlar när de går in i affären. Fastän de har planerat att köpa ekologiskt 

kött, kommer de på grund av tidsbrist eller vana välja att köpa konventionellt kött. Matvanor 

måste ändras då köparen skall övergå från konventionellt till ekologiskt kött. Köpvanor 

ändras långsamt och kräver vanligtvis förändringar både av inköpskriterier, attityder och 

sociala normer kring köp av ekologiska produkter. Köper andra konsumenter det ekologiska 

alternativet är det mer sannolikt att konsumenten själv gör det.(Broberg & Lagerwall, 2003, s. 

10).  

3.9 Kunskap om ekologiskt kött 
Det är inte många människor som vet vad ekologi innebär. Vilka för- och nackdelar det finns 

med ekologiskt kött. Konsumenterna behöver mer kunskap om vad de ekologiska mervärdena 

för kött innebär, för att få tillräckligt starka argument för att välja kvalitet istället för pris i 

köttdiskarna. Människor bör lära sig att se sig om efter de småskaliga alternativen och göra 

sig besvär att hitta andra kanaler än den närmaste livsmedelsbutiken för sina köttinköp 

(Ekokött, 2010, s. 2). Svårigheten med ekologiska produkter är att konsumenten själv inte 

kan se någon skillnad mellan det ekologiska och konventionella alternativet (Lönn återges av 

Jörgensen, 2001, s. 7 ).  
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Det behövs kunskap om konsumenternas inställning och attityder för att förstå deras 

erfarenheter och därmed kunna förklara de konsekvenser som inköpet genererar, det vill säga 

om det skapas incitament för återköp eller inte (Lönn återges av Foxall, 1996, s. 18). Genom 

aktivt agerande erhåller konsumenten ny kunskap och nya erfarenheter som påverkar dennes 

attityd och i slutändan även beteendet (Lönn återges av Foxall, 1996, s. 18).  
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4 Analys 
I detta kapitel presenteras respondenternas åsikter om ekologiskt kött.  Detta avsnitt är ett 

resultat av det vad undersökningen kom fram till utifrån de fokusgruppintervjuer som har 

gjorts.  

Vad tycker du om ekologiskt kött? 

Vad människor tänker på och associerar till när det kommer till en speciell vara eller ett 

speciellt märke skiljer sig avsevärt beroende på vem som tillfrågas. När det kommer till 

ekologiskt kött är det ord som valmöjlighet, djurvänligt, glada kossor, innehåll och ett 

speciellt utseende på förpackningen några ord som kommer upp.  

Att kunna välja bra producerat kött är en viktig faktor, denna faktor hänger ihop med såväl 

människans som djurens välbefinnande. Det är viktigt att djuren behandlas på ett korrekt sätt, 

att de inte är fullmatade med antibiotika och tillväxthormoner som är skadligt för både djur 

och människor. Ekologiskt kött är ett bra alternativ för de människor som verkligen bryr sig 

om djuren.  

”Djuren får gå ute fritt och ha tillgång till naturlig fodrande foder som inte är behandlad på 

något sätt ” – D.  

Vad tänker du på i första hand när du köper kött? 

Att kvantitet går hand i hand med kvalitet har kunnat urskiljas från fokusgruppintervjuerna. 

Köttet ska hålla hög kvalitet och ge ett bra intryck för ögat. Ekologiskt kött tycks uppfattas 

vara finare förpackat och ha en finare färg än konventionellt kött. Respondenterna tycks ha en 

uppfattning om att ekologiskt kött är rödare och finare i färgen vilket upplevs komma från att 

det inte är besprutat. Dock skiljer sig denna uppfattning från verkligheten som visar att 

besprutat kött är det köttet som är rödast i färgen medan ekologiskt kött har en naturlig färg. 

”I konventionellt kött kan dem ha tryckt i massa färgämnen och sådant så det ska se mer 

aptitligt ut” – C  

”Det ser ju betydligt större ut med allt vatten i” – D  

Bra kött enligt många är kött som kommer från Sverige, att djuren är uppfödda i vårt land får 

människor att tro att djuren har behandlats på ett bättre sätt och därför föredrar många att 

endast köpa svenskt kött.  

Trots att det är viktigt med hur köttet ser ut och hur det är preparerat tycks det finnas en 

faktor som är väldigt avgörande och den faktorn är priset. Ekologiskt kött är dyrare anser 
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respondenterna och därför undviker en del respondenter att köpa ekologiskt kött just för den 

sakens skull.  

”Till vardags har jag ingen lust men till lite finare middagar är det okej. Det är inte kul att 

köpa köttfärs för dubbla priset” – P  

Priset tycks vara den faktorn respondenterna går allra mest efter, dock finns det respondenter 

som väljer fräschhet före priset. Bara köttbiten ser aptitlig ut spelar priset mindre roll. Dessa 

konsumenter lägger hellre lite extra pengar på kött som smakar bra än på kött som inte håller 

samma höga kvalitet smakmässigt.  

 När du står vid köttdisken i affären och det finns både ekologiskt och konventionellt kött 

tillgängligt vilken väljer du att köpa? 

Det råder delade meningar i denna fråga, en del respondenter väljer kött utefter priset medan 

andra väljer kött utefter hur fräscht det ser ut. Det är också avgörande när det kommer till 

vilket ändamål köttet ska användas till och den mängd det går att få tag på. 

”Om du ska ha en grillfest och du hittar en förpackning som har typ 10 bitar och så hittar du 

en förpackning som har typ 4 bitar… då är det klart du tar den som det är 10 bitar i” – D  

Det har en betydelse när det kommer till mängden kött som ligger i en förpackning och då 

verkar inte priset eller kvalitén vara det avgörande. Vid finare tillställningar är ekologiskt kött 

det som ligger högst upp på listan över vad respondenterna väljer att köpa, då det anses vara 

ett finare kött. Konsumenterna behövde mer kunskap om vad de ekologiska mervärdena för 

kött innebar, för att få tillräckligt starka argument för att välja kvalitet istället för pris i 

köttdiskarna (Alarik, 2010, s. 2). 

Bortsett från ändamålet med det köpta köttet är priset en stor och viktig faktor som många 

gånger är avgörande.  

”Priset styr ju jätte mycket. Om det är den 24:e så kanske man inte köper ekologiskt” – M  

Utöver dessa faktorer finns det en faktor som styr respondenternas val och denna faktor är 

vana. Det diskuteras om att respondenterna som är vana vid att köpa ekologiskt kött eller 

uppvuxen med att äta ekologiskt kött köper det i större utsträckning än andra konsumenter. 

De respondenter som inte är vana vid att köpa ekologiskt kött och därför har mindre vetskap 

om smakskillnaden väljer det konventionella köttet eftersom de inte vet vad de går miste om.  
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Kan du tänka dig att ändra dina matvanor vad gäller kött? 

Resultatet från fokusgruppintervjuerna visar att respondenterna kan tänka sig ändra sina 

matvanor. Det mesta tycks bero på hur vi människor växer upp. Det vi får serverat hemma är 

det vi är vana vid att äta och det är det vi tar med oss genom livet. Oftast vägleds människor 

av tidigare erfarenheter och människor gör som brukas göra, det vill säga agerar vanemässigt 

(MAT21, 2005, s. 6). 

”Det kanske är svårt med tanke på att man bor hemma och är ung. Och det är föräldrarna 

som köper kött, så du äter det de köper, det är inte så att du tackar nej och köper ditt eget 

kött” – R  

En del respondenter vill att deras barn ska få den bästa maten och köper därför ekologiska 

råvaror. I mångas ögon anses ekologiska varor vara av finare kvalité och därmed nyttigare.  

”… vi funderar på vad vi äter i vår familj och vad vi vill att vår son ska växa upp med, då vi 

har ändrat vår kost så att vi köper mera ekologiskt nu” – M  

Trots det finns det ett hinder som sätter stop för fortsatt konsumtion av ekologiska livsmedel 

och det är priset. Många respondenter har en snäv budget när det kommer till mat och därför 

finns inte alltid möjligheten att köpa ekologiska livsmedel. 

Att ändra matvanor kan uppstå när vi människor ser någonting som får oss att ändra 

uppfattning. Att se djur fara illa eller bli behandlade på fel sätt får oss konsumenter att vilja 

ändra matvanor. Samtidigt säger många respondenter att vi människor är för dåligt upplysta 

om vad ekologiskt innebär och hur konventionellt uppfödda djur behandlas. 

”Man är för dåligt upplyst, skulle det visas i reklampauserna hur konventionella djur 

behandlas då kanske man skulle ändra sig. Hade man inte visat barn i tredje världen så hade 

man aldrig skänkt pengar heller. Sen är det så att om man inte visar något så 

uppmärksammas det ju inte” – C  

En del respondenter anser att det är hyckleri att äta kött och sedan protestera hur djuren 

behandlas. Andra menar att det är viktigt att ge djuren ett värdigt liv medan de lever och att 

konsumtionen av djur har funnits sedan urminnes tider.  
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Hur ofta äter du kött? 

Det är skillnad på hur ofta kött köps och hur ofta det äts hos respondenterna. Respondenterna 

har en tendens att oftast veckohandla eller som mest handla ett par gånger i veckan. Däremot 

äts det kött betydligt oftare än vad det handlas kött.  

”Hos oss är det någon form av kött varje dag, fisk kyckling…” – M  

Många av respondenterna äter kött varje dag, det händer sällan att de inte äter någon form av 

kött och då det inträffar äts det istället sallad eller skaldjur. De flesta respondenter äter någon 

form av kött i snitt 4-6 gånger per vecka. Denna siffra kan tyckas vara hög men då ska det 

upplysas om att de som ingick i fokusgruppintervjuerna endast var respondenter som åt kött, 

således fanns det inga vegetarianer/veganer i fokusgruppintervjuerna.  

Beroende på vilken säsong på året det är äts det mer eller mindre mängder kött. På sommaren 

anses det ätas mer kött då grilltider hägrar medan vi konsumerar mindre övriga årstider då 

grillsäsongen inte är aktuell.  

Litar du på den ekologiska märkningen av kött? 

Det är delade meningar när det kommer till om respondenterna litar på märkningen av 

ekologiskt kött eller inte. En del av respondenter litar på den ekologiska märkningen av kött, 

de känner sig trygga med att det ska vara svenskt kött och KRAV märkt. När de hör 

ekologiskt kött klickar det till automatisk hos respondenten att köttet är bra märkt.  

”Jag litar på att det är kontrollerat så att gårdarna följer KRAV:s regler, men sen hur 

slutresultat blir, det är ju nästan omöjligt att säga – D  

Sen har vi den andra delen av respondenten som inte litar så mycket på den ekologiska 

märkningen. De anser att det är manipulerat och att många affärer fuskar när det kommer till 

märkningen av kött. De anser även att affärer med egna köttdiskar enkelt kan fuska till sig 

olika märkningar. Respondenterna väljer hellre att köpa närproducerat än KRAV märkt eller 

någon annans kött. De känner att de vill ha friheten att kunna åka ut till gården och se efter 

själva om de följer alla regler och riktlinjer som finns för att ha en ekologisk gård. Helena 

Bengtsson menar att KRAV märket på produkten är en garanti för att köttet är producerat 

enligt KRAV:s regler och kontrollanter.  
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”Man vet ju inte, men hör man inte så mycket om det så är man inte jätte medveten om vad 

ekologiskt är. Man är lite osäker på om de trycker loggan på lite vad som helst” – A  

 Tror du att hälsan påverkas mycket av om köttet är konventionellt eller ekologiskt? 

Utöver de vanliga beslutsfaktorerna tillkommer idag att konsumenten även skall ta hänsyn till 

varornas miljökonsekvenser i samband med valet av livsmedel (Andersson, 2003, s. 9). Hälsa 

är den faktor som de flesta konsumenterna bryr sig om. Att tänka på sin hälsa tycker alla i 

fokusgrupperna är en viktig del när de väljer att handla ekologiskt kött. En av respondenterna 

menar att det djuret äter och det som pumpas i deras foder, lagras sedan i deras kött vilket 

leder till att vi får i oss samma preparat som de genom att äta deras kött. Konsumentens 

benägenhet att välja ekologiskt producerat påverkas även av djuretiska aspekter (Lönn 

återges av Harper & Makatouni, 2002, s. 2). 

”Skulle man stoppa i sig vad som helst på gatan. Det skulle du inte göra du skulle tänka: det 

är smutsigt jag vet vad som finns där” – M  

Fokusgrupperna anser att allt som är manipulerat, förstör deras hälsa. Allting djuren stoppar i 

sig, får människan i sig genom att äta det köttet. 

”Ja och sen någonstans om kossan inte mår bra då mår inte vi bra av att äta den heller” – M  

En i fokusgruppen hade en helt annan syn på hur vi människor bryr oss om vår hälsa och 

menar att alla inte alls bryr sig som det framstår i media och i andra sammanhang. Att det är 

andra saker vi hellre väljer att utgå ifrån när vi handlar ekologiskt kött. 

”De flesta vill framstå som att de tänker på vad de äter, man vill gärna ge en bild av sig, att 

man vet vad man stoppar i sig, fast de gör man egentligen inte. Man tänker på hur 

förpackningen ser ut” – M  

Forskning visar även att hälsa är det huvudsakliga motivet till att konsumenter köper 

ekologiska livsmedel (MAT21, 2010, s.7). Okunskapen om hälsan bland fokusgrupperna är 

ganska stor. Alla är medvetna om olika preparat och antibiotika som djuren får äta för att de 

ska växa till sig snabbare. De anser även att de transporter som görs med djuren mellan olika 

städer och länder orsaker mer stress hos djuren vilket leder till att köttet blir sämre än vad de 

borde ha blivit. Sedan är respondenterna medvetna om vad de ska äta och inte äta för att må 

bättre. En liten del av gruppen anser att trots att de är medvetna om de olika nackdelarna som 
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finns med konventionellt kött väljer de ändå att tro att hälsan inte påverkas i nutid. Det är i 

det långa loppet konsumenterna tror att det kanske påverkar deras hälsa. 

”Jag tror inte att man tänker så långt att det är nyttigare, om att det är ens nyttigare eller om 

det skadar i långa loppet. Jag tror inte att man tänker så långt som konsument” – M  

 Hur ser du på prissättningen av ekologiskt kött? 

 De vanligaste uppfattningarna om ekologiska livsmedel var att de var dyrare och nyttigare 

(Magnusson & Biel, 2005, s. 15). Det diskuteras mycket om tid och engagemang hos 

respondenterna. Vi ska helst gå direkt till slaktaren och köpa det köttet vi vill ha. Då får 

konsumenterna mycket fräschare kött till ett bättre pris. Priset är den faktor som hindrar 

respondenterna att köpa ekologiskt kött. Att sänka skatten på köttet såsom det är i Norge 

skulle vara bra. Flera måste kunna köpa ekologiskt kött utan att storleken på plånboken ska 

vara avgörande. 

”Om man ska välja det måste de ju sänka priserna. Ekologiskt borde ha lägre skatt” – C  

När respondenterna tillfrågades om priserna var realistiska satta tyckte de flesta att priset är 

för högt och de ifrågasätter hur svensk oxfilé kan vara dyrare än den brasilianska oxfilén. En 

person i fokusgruppen valde att använda ordet obehagligt när det diskuterades om priset. 

Respondenterna diskuterade även att fler ska odla i Sverige och utnyttja det stora landskapet 

som vi har idag istället för att importera massa kött från andra länder. 

”Jag har aldrig sett nedsatt pris på ekologiskt kött. Det är oftast nedsatt på det 

konventionella köttet” – J  

En annan del av respondenterna anser att priserna är satta efter realistiska värden. De 

diskuterar att de känner sig osäkra när köttet är billigare. Om köttet är billigt börjar 

respondenterna ifrågasätta kvalitén snarare än att de blir glada åt det billiga priset. Om de 

sänker priset ifrågasätter respondenten vad det är företaget skär ner på i det långa ledet. 

Respondenterna anser att även bonden måste få sin del och sedan kommer de olika handlarna 

som köper köttet för att sälja det vidare. Alla måste kunna försörja sig på det de säljer. 

”Jag tycker att det är obehagligt, hur kan oxfilé från Argentina vara billigare än vår svenska 

oxfilé?”– C  
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Vad finns det för fördelar och nackdelar med ekologiskt kött? 

Nackdelen med det ekologiska köttet anser respondenterna är priset. Samtidigt tycker de att 

nackdelen är att bönderna inte kan försörja sig på det. Några av respondenterna tycker att 

KRAV som organisation är urholkat och att de inte står för det de utlovar. Ännu en nackdel 

som en konsument tyckte var utbudet av ekologiskt kött. En förutsättning för att kunna köpa 

ekologiska livsmedel är att de finns tillgängliga.  

 Det är bara vissa affärer som har stort utbud medan mindre affärer inte har det alls i sitt 

sortiment. Det tror de beror på att kundintresset är för litet i den specifika butiken. Enligt (D. 

Corrsten och T. Gruen återgers av Niemi, U & Mamonova, A s. 20) får bristande tillgång och 

bristande utbud flera olika konsekvenser på konsumenternas köpbeteende.  

”Jag tror att det beror lite grann på området” – U 

Fördelen är att djuren får det bra innan de dör. Att det har varit någon som har haft bra 

djurhållning och verkligen brytt sig om djuren. Den andra fördelen som de flesta 

respondenter tycker är att det smakar bättre än konventionellt kött.  

”Jag tycker överlag att fördelarna väger upp nackdelarna” – D  

 Om du står vid köttdisken, anser du att du har tillräckligt med kunskap att välja något annat 

alternativ av produkter som är ekologiska? 

När denna fråga ställdes diskuterade fokusgrupperna mycket om vanor. Att vi människor är 

vana att handla det våra föräldrar alltid har köpt.  Vidare har respondenterna inte ens försökt 

att lära sig om vad ekologiskt kött innebär på ett djupare plan, det grundläggande vet de flesta 

om. KRAV märkt känns tryggt för respondenterna och visar att köttet är svenskt. Dock vet de 

flesta respondenter inte vad de olika märkningarna står för. Respondenten anser att de inte 

har lagt ner den tid som de borde lägga ner för att försöka förstå.  

Vidare diskuterades olika sätt om hur kunskap ska kunna nå ut mer till konsumenterna. 

Media var den största delen. Dels kan media uppmärksamma det genom att tala om det under 

nyhetsmorgon eller i radio när de flesta människor åker till jobbet. Ett sammanställt resultat i 

all forskning är att om en konsument har kunskap om en produkt sedan tidigare underlättar 

det ett effektivt sökande efter ny kunskap (Lönn återges av Smith, 2000, s. 18). 

”Dem visar för mycket skräp på TV istället för att visa program om ekologiskt t.ex. och öka 

kunskapen om det” – S  
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5 Slutsats/Slutdiskussion  
I detta kapitel presenteras kopplingen mellan analysen och den teoretiska referensramen. 

Vidare kommer en slutdiskussion att värvas med kopplingen som tillsammans bildar 

undersökningens slutsats i kombination med undersökarnas egna tankar.   

Syftet med denna uppsats har varit att besvara vilken inställning konsumenter i åldersgruppen 

25-30 år har till ekologiskt kött som kan bidra till ökad försäljning.  

Den största inställningen till ekologiskt kött har visat sig genom fokusgruppintervjuer vara 

det höga priset på köttet. Konsumenterna anser att det höga priset bidrar till att de inte väljer 

att köpa ekologiskt kött. Trots att många konsumenter anser att ekologiskt kött håller en 

högre kvalitet än konventionellt kött har de valt att inte konsumera just för att de anser att 

priserna är orimligt höga.  

De höga priserna kan ha att göra med den brist på kunskap som finns hos konsumenterna. 

Konsumenterna har inte kunskapen om varför ekologiskt kött är dyrare än konventionellt kött 

och ser därför inte meningen med att välja ekologiskt kött framför konventionellt kött.  

För att ändra sina vanor och övergå till att endast köpa ekologiskt kött måste priserna sänkas 

menar konsumenterna. I Norge har staten valt att lägga en högre procentuell nivå på 

livsmedel som anses vara dåligt för hälsan såsom tobak, alkohol och onyttig mat samtidigt 

som de har valt att sänka den procentuella skatten på bra livsmedel såsom frukt och grönsaker 

som människans kropp mår bra av. Omkostnaderna i Norge är högre än i Sverige, till 

exempel boendekostnaderna och kostnaderna för mat (arbeta i norge.se) Att införa detta i 

Sverige anser konsumenterna kunna bidra till att försäljningen av ekologiskt kött ökar. 

Emellertid hade detta varit omöjligt att införa i Sverige. Sverige är medlemmar i EU, vilket 

Norge inte är, och därför har Sverige andra regler och lagar att förhålla sig till. Detta gör att 

det blir väldigt svårt att stifta nya lagar om att beskatta onyttiga livsmedel mer än som görs 

idag.  Att beskatta onyttigmat skulle leda till en stor diskussion om vilka livsmedel som anses 

onyttiga och vilka som anses nyttiga. Det är svårt att dra en gräns mellan dessa två då detta 

styrs mycket utefter personliga åsikter.  

En annan bidragande faktorn som skulle kunna öka försäljningen av ekologiskt kött är att 

sluta importera kött från andra länder, istället borde Sverige satsa på närproducerat. Detta 

skulle gynna den svenska marknaden på två sätt. Dels skulle konsumenterna kunna köpa 

ekologiskt kött till ett bra pris och vara säkra på det kött de får samtidigt som det skulle gynna 

de svenska bönderna. Många konsumenter är osäkra på hanteringen av köttet som säljs i 
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Sverige, de menar på att även om märkningen av köttet visar att djuret är uppvuxet och 

behandlat på ett speciellt sätt är det svårt att veta hur mellanhänderna har hanterat köttet. Om 

Sverige endast skulle använda närproducerat kött skulle konsumenterna kunna tänka sig att 

lägga lite mer pengar på köttet då de med säkerhet vet att djuren har haft det bra hela vägen 

från födseln till slaktningen. Eftersom det i praktiken är mycket svårt för Sverige att stifta en 

lag likt Norges lagar skulle regeringen kunna hjälpa uppfödarna med bidrag som skulle kunna 

utveckla deras produktion av ekologiskt kött. Om uppfödarna skulle få statligt bidrag till 

uppfödning skulle Sverige kunna producera mycket större mängd ekologiskt kött vilket skulle 

leda till att vi gynnar både Sveriges uppfödare och oss själva med bättre kött. Som det ser ut 

idag har många uppfödare inte råd att producera ekologiskt kött i större utsträckning vilket 

har lett till de höga priserna som finns idag. Om produktionen skulle öka pressas priserna ner 

och försäljningen i sin tur skulle öka.  

En del av konsumenterna vågar inte lita på märkningen av köttet helt och hållet, detta beror 

på att det tidigare har visat sig att vissa butiker fuskar när de kommer till hantering av kött. 

För att råda bukt med detta problem kan en lösning vara att tydligt visa vad KRAV märkt 

innebär, många konsumenter saknar den kunskapen. En märkning säger inte så mycket när 

konsumenten inte vet innebörden av den. Den andra delen av konsumenterna litar helt och 

hållet på KRAV märkningen, att gårdarna som föder upp djuren håller sig till reglerna tycks 

räcka för att konsumenterna ska kunna lita på märkningen.  

Det finns en stor brist på kunskap hos konsumenterna. För att öka kunskapen tycker 

konsumenterna att media borde uppmärksamma ekologiskt kött i mycket större utsträckning 

än vad de gör idag. Konsumenterna anser att de problem som finns idag aldrig kommer att 

lösas om vi människor inte lyfter fram att det är ett problem. Brist på kunskap är en faktor 

som på ett relativt enkelt sätt skulle kunna lösas. Om ekologiskt kött skulle kunna få en större 

del i dagens media skulle kunskapen om köttet öka och med denna ökning skulle 

försäljningen i sin tur kunna öka. I dagens media uppmärksammas exempelvis cancer i alla 

dess former, svält i tredje världen mycket mer och på så sätt har vi människor fått kunskapen 

om hur vi alla skulle kunna hjälpa till på ett eller annat sätt. Om media börjar uppmärksamma 

ekologiskt kött kommer kunskapen om varför det kostar mer än konventionellt kött öka och 

detta kan i sin tur leda till att konsumenter väljer ekologiskt kött framför konventionellt kött. 

Det ligger i både uppfödarnas och KRAV’s intresse att förmedla denna information till 

konsumenterna för att kunna öka försäljningen av ekologiskt kött. För att kunna förmedla 

informationen till konsumenterna måste media vara villiga att hjälpa till och fungera som en 
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marknadsföringskanal. Det är genom media som konsumenterna uppmärksammas om den 

situationen som finns idag och vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra denna 

situation. Att använda sig av media behöver inte vara en långsiktig lösning, att använda 

media temporärt kan bidra till att människor för upp ögonen för ekologiskt kött och ökar 

konsumtionen med några enstaka procent är det mycket bättre sett till hur dagens konsumtion 

ser ut.  

Vi människor kan ändra våra vanor och detta har fokusgrupperna bevisat då dessa 

konsumenter anser sig kunna ändra sina vanor när det kommer till köp av ekologiskt kött. För 

att ändra matvanorna och köpa mer ekologiskt kött måste djurens levnad uppmärksammas. Vi 

människor bryr oss mycket om vår hälsa, det djuren inte mår bra av mår inte vi människor bra 

av heller. Det är därför viktigt att djuren inte får i sig hormoner och annat skadligt så att vi 

människor i vår tur inte får i oss det genom att äta köttet. När köttet är KRAV märkt vet vi 

människor att vi inte får i oss skadliga ämnen och det är en viktig bidragande faktor till varför 

vissa konsumenter väljer ekologiskt kött framför konventionellt kött. Trots kunskapen om att 

ekologiskt kött är bättre för oss människor väljer konsumenterna att köpa konventionellt kött, 

detta beror på att vi människor väljer att blunda för detta. Detta problem kan lösas på olika 

sätt, ett sätt är att förbjuda dessa preparat hos uppfödare av konventionellt kött. Om alla 

uppfödare slutar ge sina djur ohälsosamma preparat kommer människans hälsa att förbättras 

och djuren få ett värdigare liv. En annan lösning till detta problem kan vara att öka kunskapen 

hos människan om hur konventionellt uppfödda djur behandlas och hur detta påverkar oss 

människor när vi väljer att äta det köttet. Med andra ord måste kunskapen om ekologiskt kött 

och allting runtomkring det öka hos människan så att andra val kan ta form.  

Avslutningsvis finns det många för och nackdelar med ekologiskt kött. Sett ur 

fokusgruppernas perspektiv är fördelarna inte tillräckligt starka för att konsumenterna endast 

ska konsumera ekologiskt kött. De två främsta anledningarna till detta är bristen på kunskap 

och priset som får våra konsumenter att välja konventionellt kött när de handlar. Det finns 

relativt enkla lösningar på dessa problem men de är inte några lösningar som vi konsumenter 

kan skapa. Det måste ligga i regeringens, uppfödarnas och medias intresse att förändra det 

konsumtionssamhälle vi lever i idag. 

 



33 
 

6 Fortsatta studier 
Vi anser att det hade varit intressant att studera vidare hur andra åldersgrupper ser på 

ekologiskt kött. Människan förändras genom olika stadier i livet och våra matvanor förändras, 

det hade därför varit intressant att studera hur en äldre åldersgrupp resonerar kring ekologiskt 

kött. 

 En annan intressant undersökning vore att undersöka KRAV’s sätt att kontrollera alla 

uppfödare samt på vilket sätt de skulle kunna få bättre villkor för uppfödning.  
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Bilaga 1 
Intervjuguiden används som stöd till fokusgrupperna. Den fet markerade texten är 

huvudfrågorna som kommer att diskutera. De frågor som är skrivna under varje huvudfråga 

kommer att användas av moderator för att hjälpa till om fokusgruppen inte förstår frågan eller 

om diskussionen skulle komma ur led. 

      Introduktion 

1. Vad tänker du på i första hand du köper kött? 

       

Attityd 

2. När du står vid köttdisken i affären och det finns både ekologiskt kött och 

konventionellt kött tillgängligt vilken väljer du att köpa?   

-Hur kommer det sig? 

       Matvanor 

3. Kan du tänka dig att ändra dina matvanor vad gäller kött? 

    Hur resonerar du kring det? 

4. Hur ofta äter du kött? 

Hälsa/miljö 

     5. Litar du på den ekologiska märkningen av kött? 

           - Varför? Varför inte? 

     6. Tror du att hälsan påverkas mycket av om köttet är konventionellt eller ekologiskt? 

 Om ja - på vilket/vilka sätt? Om nej – varför inte? 

      Ekonomi 

7. Hur ser du på prissättningen av ekologiskt kött? 

      8. Anser du att priserna är realistiskt satta? 

Kunskap 

9. Vad finns det för fördelar och nackdelar med ekologiskt kött? 

10. Om du står vid köttdisken, anser du att du har tillräckligt med kunskap att välja något 

annat alternativ av produkter som är ekologiska? 

 
 



38 
 

Bilaga 2 
Intervju underlag till Helena Bengtssons epost- intervju 

Vi är två studenter som skriver vår magisteruppsats inom företagsekonomi. Vi skriver om 

ekologiskt kött. Syftet är att besvara vilken inställning konsumenter i åldersgruppen 25-30 år 

har till ekologiskt kött som kan bidra till en ökad försäljning. 

Fråga 1. 

Har köp av ekologiskt kött utvecklats mycket under de senaste 5 åren? 

Fråga 2. 

På vilket sätt arbetar ni för att upplysa konsumenter om ekologiskt kött? 

Fråga 3. 

Tycker ni att inställningen har förändrads hos konsumenten vad gäller ekologiskt kött? 

Fråga 4 

Vad tror ni är största orsaken till att fler inte konsumerar ekologiskt kött? 

Fråga 5. 

Vad i märkningen visar ni att köttet är ekologiskt så att konsumenten kan lita på den? 

 

Tack för Er medverkan! 

 

 

 

Utfördes: 2011-04-29 
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Bilaga 3 
Intervju underlag till Staffan Ahréns epost- intervju. 

Vi är två studenter som skriver vår magisteruppsats inom företagsekonomi. Vi skriver om 

ekologiskt kött. Syftet är att besvara vilken inställning konsumenter i åldersgruppen 25-30 år 

har till ekologiskt kött som kan bidra till en ökad försäljning. 

 

Fråga 1. 

Vad skiljer konventionellt kött från ekologiskt kött? 

Fråga 2. 

Vad tror du är den mest bidragande faktorn till en ökad konsumtion för ekologiskt 

kött? 

Fråga 3. 

Har du märkt någon skillnad på produktionen av ekologiskt kött för 10 år sedan 

jämfört med idag? 

Fråga 4. 

Hur ser djurhållningen ut på Er gård? 

Fråga 5. 

Vad anser du skulle hjälpa Er producenter att ytterligare öka produktionen av 

ekologiskt kött? 

Fråga 6. 

Hur ser du på framtiden, vad gäller ekologiskt kött? 

 

Utfördes: 2011-01-12 


