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Sammanfattning       
       
Inledning: Varför handlar konsumenter ekologiska produkter och finns det någon skillnad 

mellan olika generationer? Uppsatsen innehåller beskrivning på vad ekologiskt innebär, hur 

man arbetar inom ekologiskt produktion, hur den ekologiska framväxten ser ut och hur 

konsumenters konsumtionsmönster ser ut idag.  

 

Syfte: Syftet är att undersöka om det är en livsstil att handla ekologiskt, genom att jämföra 

om de personer som handlar ekologisk mat även väljer att handla ekologiskt vin eller öl.  

 

Metod: I uppsatsens metod har litteraturundersökning på olika databaser utförts, en 

kvantitativ och kvalitativ enkätundersökning på 80 respondenter och en kvalitativ 

intervjuundersökning på fyra respondenter utförts. Undersökningar görs på respondenter i 

ålderskategorierna 20–29 år, 30–39 år, 40–49 år och 50–59 år. 

 

Resultat: Resultatet visar att ingen av respondenterna handlar ekologiskt mat jämt, det är 

vanligast att handla ekologisk mat ibland (Figur 1). En jämförelse mellan mat och dryck 

gjordes och det visade sig att även på Systembolaget var det flest respondenter som handlade 

ekologisk vin och öl ibland, det var endast en respondent som svarade ”ja, alltid” (Figur 4). 

Slutsats: Det är ingen livsstil att handla ekologiskt i åldrarna mellan 20 och 59 år. Handlar 

man ekologiskt mat betyder inte det att man handlar ekologiskt på Systembolaget. 

 

Nyckelord: ekologiskt, vin, mat, konsumentbeteende 
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Introduktion      
De senaste åren har försäljningen av ekologisk mat ökat lavinartat (Krav, u.å.). Anledningarna 

till detta kan vara flera, några som anses som troliga är en ökad hälsotrend där ekologiska 

produkter haft en positiv bild i media, med mer fokus på livsmedlens ursprung och ett ökat 

intresse för miljön (Ibid.). Det är inte bara i livsmedelsaffärerna som försäljningen av 

ekologiskt ökar kraftigt. En liknande ökning har setts på Systembolaget och även där framförs 

den pågående hälsotrenden som ett av de vanligaste argumenten; det är helt enkelt vanligare 

idag att vara mer medveten som konsument (Ekoweb, 2015). 	  

	  

Även om försäljningen ökar så är det fortfarande många konsumenter som väljer att inte 

handla ekologiskt. Anledningar till varför de ekologiska varorna väljs bort kan vara många, 

t.ex. kanske inte produkten konsumenten efterfrågar finns som ekologisk produkt. Det kan 

också bero på att priset är högre på den ekologiska produkten jämfört med den konventionella 

(Karlsson, Kulik & Mörhed, 2009), eller så kanske konsumenten inte är motiverad till att välja 

ekologiskt före konventionellt odlat. Om den största anledningen till att konsumenten väljer 

ekologiska råvaror är den pågående hälsotrenden, finns det stor risk att den ekologiska 

trenden inte är en trend som är här för att stanna, utan en modefluga. 	  

	  

Denna uppsats ämnar undersöka varför konsumenter handlar ekologiska produkter, om det är 

skillnad mellan olika generationer och om de som handlar ekologisk mat också handlar 

ekologisk alkoholhaltig dryck. För att hitta svaren på vår frågeställning har metoder såsom 

enkät och intervju använts. Undersökningen har begränsats till Sveriges nedre mitt, närmare 

bestämt Örebro län och Östergötlands län.  	  

 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskapets teori 
och metod 
Five Aspects Meal Model (FAMM) används inom Restaurang- och hotellhögskolan i 

Grythyttan (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006); den används som en grund 

inom ämnet Måltidskunskap och värdskap. FAMM består av fem olika delar, styrsystemet, 

stämningen, rummet, mötet och produkten (Ibid.). Modellen används främst för att utforma 
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måltider inom restauranger (Gustavsson, 2004), men i detta fall kommer FAMM vara en mall 

under arbetets gång, för att förstå olika situationer som kan uppstå vid köp av mat eller 

alkohol. Exempelvis mötet mellan produkt och konsument, samt rummet som i detta fall är 

själva butikerna. FAMM kommer även att användas för att förstå vem det är som är 

styrsystemet i situationen; kunden som med hjälp av efterfrågan får in produkter i butik eller 

butikscheferna som köper in produkter vilket i sin tur formar konsumenten. En annan sak som 

anses vara relevant för ämnet Måltidskunskap och värdskap är konsumentbeteendet relaterat 

till dryck och mat, alltså hur konsumenter tänker kring köp av exempelvis ekologisk mat och 

dryck, detta undersöks i denna uppsats.  

 

 

Teoretisk bakgrund  
I den teoretiska bakgrunden kommer en beskrivning på vad ekologiskt innebär, hur man 

arbetar inom ekologisk produktion gällande både mat och alkoholhaltig dryck, även hur den 

ekologiska odlingens framväxt har sett ut i Sverige. Den behandlar också hur man försöker 

uppmuntra kunden i affären till att välja ekologiska produkter, men också hur konsumenters 

konsumtionsmönster ser ut.	  

 	  

Vad är ekologiskt? 
Ett livsmedel som är ekologiskt märkt måste innehålla minst 95 % ekologiska ingredienser, 

alltså finns det en möjlighet att en ekologisk vara innehåller konventionella ingredienser 

(Livsmedelsverket, 2015). För att få sälja ekologiska produkter inom EU är det viktigt att 

följa dess regelverk för ekologisk produktion (Ibid.). Livsmedelsverket (2015) skriver att för 

att få kalla en produkt ekologisk får den inte innehålla bekämpningsmedel som är kemiskt 

framställda, inte heller får konstgödsel användas. Däremot står det att man får använda vissa 

naturliga bekämpningsmedel som till exempel svavel. Om den ekologiska märkningen finns 

på produkter såsom kött innebär det att djuret ska ha haft möjlighet att vara ute och ha levt ett 

så normalt liv som möjligt, djuret ska även ha varit uppfött på ekologiskt foder som till största 

del ska ha varit odlat på den egna gården (Ibid.). Skulle djuret bli sjukt, så pass att det behöver 

antibiotika förlängs karenstiden för slakt, då ett ekologiskt kött inte får innehålla antibiotika 

(Ibid.). Vid slakt av ett ekologiskt djur finns det vissa restriktioner, det ska ske under lugna 

förhållanden, slakten ska ske samma dag djuret kommer till slakteriet och djuret får ha en resa 
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på max åtta timmar till slakteriet (Björklund, Holmgren & Johansson, 2009). Produkter som 

kommer från jakt på vilda djur eller fisk får däremot inte märkas som ekologiska 

(Livsmedelsverket, 2015).	  Ytterligare en begränsning finns när det gäller bearbetningen av 

råvaran, även kallat förädling (Björklund, Holmgren & Johansson, 2009). Det är bara de 

nödvändiga tillsatserna som får användas, alltså tillsatser som krävs för att överhuvudtaget 

kunna tillverka produkten (Ibid.).	  

 	  

Det är inte bara inom det ekologiska lantbruket man försöker skapa bättre förhållanden, även 

inom det konventionella lantbruket är miljö och hållbarhetsfrågor viktiga (Ibid.). Ett exempel 

på detta är märkningen svenskt sigill som är ett steg i rätt riktning mot arbetet för bättre 

hållbarhet och miljö (Björklund, Holmgren & Johansson, 2009). Dessvärre finns det inte 

tillräckligt med lösningar för att lösa de akuta klimatproblemen eller för att skapa ett hållbart 

lantbruk inom varken det ekologiska eller konventionella lantbruket (Ibid.).	  

 	  

Den ekologiska odlingens framväxt i Sverige 
Från 1950 till och med 1970-talet var jordbrukets främsta mål att effektivisera produktionen 

och att öka skörden med hjälp av konstgödsel (Andersson, Bergström, Kirchmann & Kätterer, 

2014). Dessvärre skapade detta flera problem, döda rovfåglar och bin, förökning av vissa 

ogräsarter, fiskdöd, algblomning, rester av bekämpningsmedel i grundvatten och ett 

artfattigare landskap (Ibid.). Andersson et al. (2014) skriver att jordbruksproduktionen alltid 

gett upphov till utsläpp av till exempel närsalter i miljön men på grund av att produktionen 

konstant ökade, ökade även utsläppen. De berättar även att detta ledde till att allt fler 

ifrågasatte jordbruket och dess produktionsmetoder med konstgödsel och andra kemikalier. 

Ett miljövänligt och ekologiskt jordbruk utan konstgödsel skapades (Ibid.).	  

 	  

När det ekologiska jordbruket först kom kallades det för det alternativa jordbruket, det var en 

liten grupp människor som ogillade hur den konventionella jordbrukspolitiken arbetade för att 

de ville ha billig mat snabbt med medel och metoder som efterliknande industrins metoder 

(Björklund, Holmgren & Johansson, 2009). På det konventionella sättet skulle både naturen 

och djuren bli lidande (Ibid.). De alternativa jordbrukarna motsatte sig även det 

konventionella jordbrukets negativa miljöeffekter och de ohållbara produktionsmetoderna 

(Ibid.). Uteslutandet av kemikalier och konstgödsel skulle spara på miljön och ge godare mat 

(Andersson, Bergström, Kirchmann & Kätterer, 2014).	  
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Under åren som gått har det ökade ekologiska arbetet skapat ett bättre miljöarbete inom hela 

det svenska lantbruket (Björklund, Holmgren & Johansson, 2009). Målet med det ekologiska 

arbetet är att skapa mer hållbara, miljövänliga och djurvänliga alternativ till det 

konventionella jordbruket (Ibid.).	  

 	  

Den ökade efterfrågan på ekologiska livsmedel i kombination med det ekologiska lantbrukets 

fördelar för natur, samhälle och miljö har lett till att staten engagerat sig (Källander, 2005). 

Källander (2005) berättar att sedan Sverige gick med i EU finns ett kostnadsfritt program för 

lantbrukare där de kan få utbildning, rådgivning och annan information om ekologiskt 

jordbruk. Hon berättar även att detta ska leda till att fler lantbrukare sadlar om till ekologisk 

odling och att de ska bli mer medvetna om hur de ska sköta om sin mark. Rådgivningen finns 

också för att underlätta för lantbrukarna att nå de mål som EU har för ekologiskt lantbruk 

(Ibid.).	  

 	  

Ekologisk alkoholhaltig dryck (öl och vin) 
En ekologisk märkning på Systembolaget innebär att produkten är kontrollerad av en 

oberoende kontrollorganisation och att den dessutom uppfyller EU:s krav för att få kallas 

ekologisk (Systembolaget, 2016c). Då konventionella bekämpningsmedel tränger in i druvan 

och lämnar rester som sen även finns kvar i vinet får inte dessa användas vid tillverkningen av 

ett ekologiskt vin (Systembolaget, 2016a). Istället får vintillverkaren använda sig av 

biologiska bekämpningsmedel. Skulle en växt bli sjuk, får däremot en viss mängd av kemiskt 

bekämpningsmedel användas, en mängd som är tillräckligt liten för att lägga sig utanpå 

druvan och sedan regna bort istället för att tränga in i druvan (Ibid.). På Systembolagets 

hemsida står det även att för att gödsla plantan har naturgödsel ersatt konstgödsel, exempelvis 

så används det nerklippta ogräset som naturgödsel. Det står också att det tidigare enbart 

krävdes att själva odlingen av vindruvor var ekologisk för att vinet skulle få märkas som 

ekologiskt men numera måste även framställningen av vinet vara ekologisk. Detta gäller för 

viner tillverkade från 2012 och framåt, antalet tillåtna tillsatser är begränsade och 

svavelmängden är även den mer begränsad (Ibid.).	  

 	  

Tillsammans med vatten är malt ölets huvudsakliga ingrediens; malt kan framställas av havre, 

råg, vete eller korn beroende på vilken sorts öl det är (Systembolaget, 2016b). Men vanligast 
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är korn. Även i öl är det viktigt att minst 95 % av ölen är ekologisk för att få en ekologisk 

märkning (Systembolaget, 2016b). Därför är det alltid malten som är ekologisk, men det är 

även vanligt att humlen odlats ekologiskt, alltså med biologiska bekämpningsmedel och 

naturgödsel (Ibid.).	  

 

Miljöutsläpp 
Även ekologiska produkter har miljöutsläpp, i form av växthusgaser; exempelvis är det ofta 

dieseldrivna traktorer som klipper ogräset på ekologiska gårdar istället för en kemisk 

ogräsbekämpning vilket i sin tur leder till utsläpp (Björklund, Holmgren & Johansson, 2009). 

Kväveläckaget på ekologiska växtodlingsgårdar har tyvärr samma nivåer som konventionella 

gårdar (Ibid.). Björklund et al. (2009) berättar att det däremot är lägre utsläpp av växthusgaser 

vid ekologisk produktion och att det är större skillnader mellan vissa ekologiska och 

konventionella produkter och mindre mellan andra. Exempelvis är det stora skillnader vid 

produktion av mjöl och grönsaker eftersom konstgödsel inte används vid ekologisk 

produktion. Däremot är det mindre skillnader vid produktionen av kött och mjölk på grund av 

de metanutsläpp som finns (Ibid.).  	  

 	  

Efter en helhetsanalys av växthusgasutsläppen med de vanligaste gaserna, koldioxid, metan 

och lustgas - som utgör 98 % av Sveriges växthusgasutsläpp - är det konventionella 

jordbruket mer klimateffektivt än det ekologiska (Andersson, Bergström, Kirchmann & 

Kätterer, 2014). Detta för att det vid det ekologiska jordbruket krävs en större odlingsareal för 

att få samma mängd mat, vilket i sin tur leder till stora utsläpp (Ibid.). Andersson et al. (2014) 

skriver att det däremot är viktigt att minnas att det ekologiska jordbruket arbetar för mer än 

bara växthusgasutsläppen. Exempelvis den biologiska mångfalden och mindre utsläpp av 

kemiska medel. 	  

  	  

Varför är ekologisk mat dyrare? 
Den ekologiskt producerade maten är generellt dyrare än den konventionella maten, men det 

kan variera mycket mellan olika varugrupper i en butik (Konsumentverket, 2004). Eftersom 

kostnaden mellan de olika varugrupperna varierar stort kan ett byte till ekologiska varor få 

både stora och mindre ekonomiska förändringar för den enskilde konsumenten (Ibid.).	  

En produktion som inte innehåller onaturliga bekämpningsmedel är mer tidskrävande och 

kräver en högre kunskapsnivå hos lantbrukaren (Björklund, Holmgren & Johansson, 2009). 
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Vid ekologisk odling av grönsaker behöver oftast ogräset rensas bort för hand och skördens 

avkastning blir lägre (Ibid.). Björklund et al. skriver att vid slakt av ekologiska djur måste 

lokalen rengöras från den konventionella slakten för att det ekologiska djuret inte ska bli 

kontaminerat. Rengöringen är både tidskrävande och dyr. Dessutom finns den ekologiska 

maten i lägre kvantiteter än den konventionella, vilket även ökar kostnaderna för hantering, 

distribution och transport (Björklund, Holmberg & Johansson, 2009).	  

 	  

Ekologiskt i affären 
Det finns olika strategier för att uppmärksamma ekologiska varor i livsmedelsbutikerna. Till 

exempel olika sorters skyltningar, skyltar vid varugrupperna, miljöetiketter på hyllkanten, 

upplysningar om vad märkningarna betyder, miljöbudskap såsom “ät mer grönt” eller 

exempelvis miljöinformation på kundens kvitto (Konsumentverket, 2004). En del butiker 

använder sig även av budskapsetiketter som till exempel “vi har slutat med ägg från burhöns, 

sätt dig i en kundvagn så förstår du varför”, detta för att visa att butiken tagit ställning (Ibid.).	  

	  

Enligt Rex & Baumann (2006) lockar dagens marknadsföring med eko-märkningar främst de 

konsumenter som redan handlar ekologiskt. Märkningarna lockar alltså inte fler konsumenter 

till att börja handla ekologiskt. De menar att det idag är upp till konsumenten att påverka det 

ekologiska utbudet i mataffären, att regeringen ser till att ekologiska märkningarna håller rätt 

standard och följer lagarna men att det är upp till konsumenten att vara miljömedveten och 

gynna dessa produkter (Rex & Baumann, 2006). De anser att det krävs större forskning på 

marknadsföring av ekologiska produkter så att man finner ett sätt att locka även de 

konventionella konsumenterna till att köpa ekologiska produkter (Ibid.).	  

 	  

Konsumtionsmönster  
I en studie av Siegrist, Tobler & Visschers (2011) undersöktes det vad konsumenter trodde 

hade störst påverkan på miljön. Det framkom att onödig paketering av varor och att äta kött 

var de största miljöbovarna enligt konsumenterna. De skriver också om att handla ekologiskt 

och närodlat var det som ansågs bäst för miljön. Generellt visade studien att de flesta redan 

handlade närodlad mat och säsongsbaserad frukt och grönt när möjlighet till det gavs. Några 

få hade även minskat sitt intag av kött och handlade inte mat som var importerad med flyg 

(Ibid.). Siegrist et al. (2011) undersökte även hur villiga konsumenterna var att förändra sina 
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matvanor till att börja handla exempelvis ekologiskt. Det visade sig att konsumenternas 

preferens för vad naturlig mat var påverkade hur villiga de var att förändra sina matvanor. De 

som ansåg att naturlig mat var bra och de som redan köpte säsongsbaserade grönsaker hade 

lättare att förstå och en starkare vilja att förändra sina matvanor till det bättre; i många fall 

hade de till och med redan påbörjat en förändring (Siegrist et al. (2011). Smaken på de 

säsongsbaserade produkterna var en stark motivering till varför man skulle äta säsongsbaserat; 

de hade bättre smak än de andra grönsakerna (Ibid.). De deltagare i studien som förstod 

påverkan på miljön var de som ville och i de flesta fall redan hade börjat förändra sina 

matvanor.	  

 	  

Detta återspeglas i en studie av Karlsson, Kulik & Mörhed (2009) som visar att det är tydligt 

att konsumenterna har en positiv inställning till ekologisk mat men att det däremot inte verkar 

vara något som påverkar att konsumenten handlar ekologisk mat. Det är tydligt att 

konsumenterna äter ekologisk mat för hälsans och/eller miljöns skull, för att slippa 

bekämpningsmedel, för att djuren ska må bättre och för att smaken upplevs vara bättre. Det 

som är de största anledningarna till att konsumenterna inte handlar ekologiskt är att priset 

anses högre än priserna på konventionella produkter och att ekologiska produkter är svårare 

att få tag i än konventionella produkter. 	  

 

Liknande studier gjordes på ekologiskt vin där det framkom att en positiv syn på vin inte 

nödvändigtvis innebär att ekologiskt vin handlas (Rojas-Méndez, Le Nestour & Rod, 2015). 

En trolig orsak till detta är att konsumenten inte vet tillräckligt mycket om ekologiskt vin för 

inspireras till att köpa det (Ibid.). Det sågs inte några direkta samband mellan de som brydde 

sig extra om miljön, att de handlade mer ekologiska produkter. Däremot visade det sig att en 

person som är mer hälsomedveten med större sannolikhet köper ett ekologiskt vin (Ibid.). 	  

 

Livsstil 
En definition av ordet livsstil är enligt Socialstyrelsen “specifikt beteende i vardagliga 

aktiviteter och som individen själv kan påverka” (Socialstyrelsen, u.å.). Enligt NE (u.å.) 

används ordet ofta som en beskrivning av ett konsumentbeteende. I detta fall har ordet livsstil 

begränsats till att innefatta enbart konsumtionsmönster för ekologisk mat och ekologisk 

alkoholhaltig dryck (öl och vin). 	  
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Syfte och frågeställningar  
Syftet är att undersöka om det är en livsstil att handla ekologiskt, genom att jämföra om de 

personer som handlar ekologisk mat även väljer att handla ekologiskt vin eller öl. 	  

 

– Varför handlar konsumenten ekologiskt? 	  

– Är det skillnad mellan olika generationer om man köper ekologiskt eller inte? 	  

– De som handlar ekologisk mat, väljer de även att handla ekologisk alkoholhaltig dryck? 	  

 

 

Metod och material	  	  
Nedan följer en beskrivande text om hur olika metoder och material använts för att samla in 

data till uppsatsens teoretiska bakgrund och resultat. Även hur den insamlade datan har 

bearbetats och analyserats. Denna beskrivning skrivs för att underlätta för läsarna att bedöma 

om de tycker att resultatet är rimligt och generaliserbart (Patel & Davidson, 2003).	  

                                                                                        	  

Litteratur- och databasinsamling 
För att samla in källor till den teoretiska bakgrunden har artiklar på svenska och engelska 

inkluderats i sökningen, men även artiklar som var vetenskapligt granskade och i fulltext. 

Olika databaser som exempelvis DiVA, FSTA, Google Scholar och Summon har använts. På 

dessa databaser har hjälpmedel såsom fulltext, academic journals, refereegranskat och 

vetenskapligt granskat valts. Två av de tre vetenskapliga artiklarna är inte funna i en databas 

utan den ena är funnen i en referenslista i en annan artikel och den andra hittades och 

rekommenderades av författarnas handledare. Endast ord som ansågs relevanta för syftet har 

använts vid sökning i de olika databaserna, sökorden kan ses i sökmatrisen (Bilaga 1). Dessa 

avgränsningar har gjorts för att hitta de mest väsentliga artiklarna för den teoretiska 

bakgrunden och för att de artiklar som inte är relevanta ska kunna exkluderas och underlätta 

sökningen.	  
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Metodval 
I uppsatsen har både kvalitativ metod och kvantitativ metod använts. Detta för att ge 

möjlighet att styrka den teoretiska bakgrunden samt få en möjlighet till ett tydligt resultat. För 

att samla in material har dessa metoder använts: litteraturundersökning samt kvantitativ och 

kvalitativ enkätundersökning där över 100 enkäter skickades ut, målet var att få in 

sammanlagt 80 enkäter varav 20 för varje åldersgrupp. Fyra kvalitativa intervjuer har också 

gjorts, där en person från varje ålderskategori intervjuats.	  

 	  

Intervju 
I den kvalitativa delen gjordes semistrukturerade intervjuer vilket innebar att det fanns ett 

frågeschema att använda sig av, men att det under själva intervjun fanns möjlighet att ändra 

ordningen på frågorna och även ställa uppföljningsfrågor (Bryman, 2011). Intervjupersonerna 

valdes ut för att passa i de fyra olika ålderskategorierna, som är 20–29, 30–39, 40–49, 50–59. 

Totalt gjordes fyra intervjuer, med en respondent från varje ålderskategori för att ge en 

fördjupad inblick i konsumenternas tankesätt. De intervjuade personerna fick fingerade namn 

för att deras riktiga namn inte tillförde något till undersökningen men även för att skydda dess 

identitet. Respondenten för åldersgruppen 20–29 kallas hädanefter Lisa, den för 30–39 kallas 

Erik, 40–49 kallas Kajsa och 50–59 kallas för Jörgen. Personernas ålder skrivs däremot ut för 

att ge en möjlighet till att kunna jämföra mellan de olika ålderskategorierna.  

 

För att kunna bearbeta intervjun och ha en möjlighet att lyssna på den igen, spelades intervjun 

in som en ljudfil, tack vare detta blev risken för feltolkningar mindre (Fägerborg, 2011). 

Anledningen till att ljudinspelning använts var för att största möjliga fokus skulle vara på det 

intervjupersonen sa och inte på det som antecknades. Alltså skapade ljudinspelningen en 

möjlighet att gå tillbaka och lyssna på intervjun igen för att inte någon viktig detalj skulle 

missas (Bryman, 2011). Man kan även bemöta anklagelser om att analysförmågan har 

påverkats av personliga värderingar och fördomar (Bryman, 2011). För att kunna få ut så 

mycket information som möjligt från intervjun antecknades även den informationen man inte 

kan få ut av inspelningen, så som ansiktsuttryck och andra rörelser. 
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Enkät  
Enkäten har både ett kvantitativ och kvalitativt angreppssätt, då författarna valde att ha både 

fasta och öppna svarsalternativ för att ge möjlighet till fördjupning. Enkäterna skickades ut i 

pappersform men även via mejl och Facebook för att nå så många konsumenter som möjligt 

(Bryman, 2011). På det sättet hade respondenterna möjlighet att svara när de hade tid (Ibid.). 

Eftersom frågorna inte följde någon speciell ordningsföljd som kunde påverka hur 

respondenterna skulle svara, gjorde det ingenting att respondenterna hade möjlighet att se hela 

enkäten innan frågorna besvarades (Ibid.).	  

 

Målet var att samla ihop sammanlagt 80 stycken enkäter, 20 stycken per åldersgrupp, vilket 

även lyckades. Att ha samma mängd svar från varje åldersgrupp ansågs förenkla processen att 

sammanställa resultatet. För att göra detta krävdes utskick av ett stort antal enkäter. För att få 

så många som möjligt att vilja besvara enkäten så upprättades ett informationsblad (Bryman, 

2011); i bladet beskrevs syftet med enkäten och kontaktuppgifter till författarna presenterades 

ifall frågor skulle uppstå. Det stod även att enkäten var anonym.	  

 	  

Pilotstudie 
Inför ett bekvämlighetsurval är det viktigt att göra pilotstudier, för att se att frågorna är 

formulerade på ett korrekt sätt, att flera frågor inte har samma innebörd eller uppfattas likartat 

och för att minska möjligheten för missförstånd (Bryman, 2011). Enligt Patel & Davidson 

(2003) används en pilotstudie för att testa en teknik eller metod för att samla in information. 

Därför har pilotstudier genomförts på en grupp oberoende personer och resultaten har inte 

räknats in i studien utan enbart använts för att värdera enkätens utformning. Pilotstudien 

utfördes på fyra personer som var väl informerade om att de dels skulle svara på frågorna 

precis som vid en vanlig enkät och att de dels fick i uppgift att kommentera under varje fråga 

om något behövde ändras och förbättras. Detta för att dels få reda på om man får ut de svaren 

man vill på frågorna, dels om något uppfattas som oklart för våra respondenter.	  

 	  

Urval 
Inför enkäterna och intervjuerna gjordes ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Vilket i sin 

tur innebar att respondenter som funnits tillgängliga blivit erbjudna att delta i enkäten och 

intervjun (Ibid.). 



15	  
	  

 

För denna uppsats valdes fyra olika ålderskategorier. Ålderskategorierna valdes för att kunna 

jämföra fyra olika generationer, från det att man kanske precis har flyttat hemifrån och precis 

börjat handla själv, tills dess att man kanske har gjort det i flera år. Anledningen till att ingen 

under 20 år deltog beror på att man i Sverige inte får handla på Systembolaget innan 20 års 

ålder. Anledningen till att det inte finns med några över 59 år beror på att det blev för mycket 

data att hinna analysera, dessutom ansågs det räcka att analysera dessa fyra generationer för 

att se om det finns någon skillnad mellan dem. Det enda kriteriet som fanns för att få svara på 

enkäten var att just tillhöra någon av dessa fyra ålderskategorier. 

 

Samma sak gällde de fyra respondenterna i den kvalitativa intervjun, det enda kravet var att 

varje person tillhörde någon av de fyra ålderskategorierna. Dessa har enbart valts på grund av 

att de matchar ålderskategorierna och deras livsstil spelar ingen roll för studiens syfte. Fyra 

stycken respondenter valdes för den kvalitativa intervjun för att styrka enkätfrågorna med 

längre och utförligare svar från en person i varje ålderskategori. Flera kunde såklart ha 

undersökts men i brist av tid ansågs fyra respondenter vara tillräckligt för att uppfylla studiens 

syfte. 

  
 

Metod för analys av datan 
 

Enkät 
Enkäterna skickades ut i både pappersform och via internet. Efter att alla 80 enkäter samlats 

in, sammanfattades enkäterna i fyra olika dokument. Där de fasta frågorna sammanställdes 

och gjordes om till procent, eftersom det var 20 respondenter per enkät var varje respondent 

värd 5 % per fråga. De öppna frågorna sammanfattades genom att ta ut de svar som ansågs 

mest relevanta eller mest återkommande. När de fyra dokumenten var färdiga sammanställdes 

alla olika ålderskategoriers fasta frågor i sex olika diagram som skapades i programmet Word, 

ett diagram för varje fast fråga, så att det klart och tydligt skulle gå att jämföra hur olika 

generationer har svarat och hur de skiljde sig åt.	  
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Intervju 
Efter att de fyra intervjuerna utförts transkriberades dessa. Med hjälp av att lyssna på de 

inspelade ljudfilerna förenklades detta då materialet kunde antecknas ordagrant. Författarna 

valde att datareducera texten under transkriberingen så att bara den data som ansågs relevant 

transkriberades. Detta för att det skulle bli mer tidseffektivt. Därefter sammanfattades 

intervjuerna var för sig för att sedan skrivas under tre olika rubriker i resultatet. 

Transkriberingen av intervjuerna har skett i programmet Word.  

 

Intervjuerna har utförts hemma hos var och en av respondenterna. Intervjuerna har alltså varit 

personliga och utförts i tysta rum för att öka koncentrationen. Det är av fördel att utföra en 

intervju ansikte mot ansikte menar Bryman (2011). Detta för att man kan reagera på 

respondentens ansiktsuttryck och se om den uppfattar något som t.ex. oklart, då kan det vara 

viktigt att förtydliga frågan (Ibid.).   

 

 

Etisk planering för studiens genomförande 
Inför intervjuer och enkäter finns det fyra olika etiska krav, dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). Dessa krav ska 

förklaras för respondenterna innan de medverkar (Ibid.).	  Bryman (2011) berättar att 

informationskravet innebär att de ska bli informerade om vad syftet med undersökningen är 

och att det är frivilligt att medverka men också i sin ordning att hoppa av under tidens gång 

om de skulle vilja. Han berättar också att det är även viktigt att informera om vilka moment 

de kommer få utföra.	  

 

Att deltagarna själva får bestämma över sin medverkan är det samtyckeskravet medför; skulle 

personen vara minderårig krävs ett godkännande från en målsman (Ibid.). 

Konfidentialitetskravet betyder att man behandlar respondenternas uppgifter med största 

konfidentialitet, så som personuppgifter, så att ingen obehörig får ta del av dem (Ibid.). Det 
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sista kravet är nyttjandekravet och innebär att man endast får använda de uppgifter som 

samlas in till undersökningen (Bryman, 2011). 

 

 

Resultat  
Resultaten från de 80 enkäterna och de fyra intervjuerna redovisas nedan.   

	  

Enkät 
Nedan följer fem underrubriker, som sammanfattar resultatet från enkäterna. Resultatet 

redovisas i form av text och figurer i form av diagram för att underlätta för läsaren. 

Diagrammen nedan redovisas med hjälp av ålderskategorierna i kombination med antalet 

procent som svarat.	  

 

Andel som köper ekologisk mat 
Totalt deltog 80 personer i enkäten varav 20 personer från varje ålderskategori. För att få en 

bättre uppfattning om hur många som egentligen handlade ekologiskt ställdes frågan “Handlar 

du ekologiskt?” som första fråga i enkäten. Det visade sig att ingen av respondenterna 

handlade ekologiskt jämt och att det var vanligast att handla ekologiskt ibland (figur 1). 

Däremot handlade de i ålderskategorin 30–39 mest ekologiskt totalt av alla respondenter, det 

var även den kategori respondenter som valde alternativet ”handlar så mycket ekologiskt som 

möjligt” mest (figur 1).	  
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Figur 1. Handlar du ekologisk mat?	  

 	  

Motivering till varför konsumenterna handlar eller inte handlar ekologisk mat 
För att få en bättre förståelse till varför respondenterna väljer att handla ekologiskt eller varför 

de väljer bort de ekologiska produkterna i mataffären ställdes öppna frågor där 

respondenterna hade möjligheten att själva motivera hur de tänkte. Den vanligaste orsaken 

genom alla ålderskategorier till varför respondenterna väljer att handla ekologiskt var för att 

det kändes bättre för människa, miljö, djur och natur. Den ekologiska maten ansågs också se 

fräschare ut och vara av bättre kvalitet. En annan vanlig orsak att handla ekologiskt i åldrarna 

20–29 samt 30–39 var för att gynna bönderna och de som jobbade med att framställa den 

ekologiska maten.	  

 	  

I åldrarna 20–29 tyckte de även att smaken på ekologiska produkter var bättre, några 

respondenter i åldrarna 50–59 höll med om detta. I åldrarna 30–39 år valdes även de 

ekologiska produkterna för att undvika bekämpningsmedel som finns i konventionella 

produkter. De respondenter som tillhörde åldrarna 40–49 år ansåg även de att ekologisk mat 

var bättre. Men några förklarade också att det inte alltid låg så mycket tanke bakom om de 

handlade ekologiskt eller inte. Ibland blev det bara så. Att all mat inte fanns som ekologiskt 

alternativ gjorde att ekologisk mat bara handlades ibland.	  

 	  

De respondenter i ålderskategorin 30–39 år som istället valde bort ekologiska produkter eller 

inte handlade ekologiskt lika ofta motiverade sitt svar genom att skriva att det var ett för högt 

pris, det var omotiverat dyrt och kanske inte alls var lika bra som de påstods vara. Att priset 

på de ekologiska produkterna var för dyrt höll respondenter i samtliga ålderskategorier med 
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om. Om sortimentet hade varit bredare och den ekologiska maten hade varit billigare hade fler 

respondenter i ålderskategorin 50–59 år handlat ekologiskt.	  

 	  

Det ställdes också frågor om vad respondenterna tyckte om det ekologiska utbudet i 

mataffären. Majoriteten av alla respondenter ansåg att det fanns ett bra ekologiskt utbud i 

mataffärerna idag (Figur 2). Däremot urskilde sig respondenterna i 50–59 års kategorin från 

mängden. Då det var lika många som inte visste hur det ekologiska utbudet i matbutiken såg 

ut som det var respondenter som tyckte att utbudet var bra. Detta var den enda kategorin 

respondenter som hade ett så högt antal respondenter som inte visste hur utbudet såg ut idag 

(Ibid.).	  

 	  

	  

Figur 2. Anser du att det ekologiska utbudet på mat idag är bra?	  

 	  

Den sista frågan som ställdes för att ta reda på varför respondenterna valde att handla 

ekologiska produkter eller inte, löd “Är det smakskillnad på ekologiska matprodukter jämfört 

med konventionella?” där 20–29 åringarna ansåg att det var bättre smak på ekologiska 

produkter samtidigt som 40–49 åringarna och 50–59 åringarna inte hade någon åsikt om 

huruvida smaken skilde sig åt mellan de ekologiska och konventionella produkterna eller inte 

(Figur 3).	  
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Figur 3. Är det smakskillnad på ekologiska matprodukter jämfört med konventionella?	  

 	  

För att ge möjlighet till djupare svar på frågan fanns ett alternativ som hette “annat svar” där 

respondenten själv hade möjlighet att motivera ett svar. Där framkom det att det var vanligt 

att ingen större smakskillnad upplevdes. Några respondenter i 30–39 års åldern ansåg att det 

var väldigt varierande beroende på vilken produkt det var som köptes.	  

 	  

Andel som köper ekologiskt vin och öl 
För att kunna jämföra om huruvida det är en livsstil att handla ekologiskt eller inte behövdes 

data på hur många som köper ekologiskt vin och öl för att kunna analysera om lika många 

handlar ekologisk mat som ekologiskt vin och öl.	  

 	  

I åldersgruppen 20–29 år svarade en respondent att hen alltid handlar ekologiskt på 

Systembolaget. I övrigt var det vanligaste svaret bland alla ålderskategorier att de “ibland” 

handlade ekologiska produkter (Figur 4).	  
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Figur 4. Handlar du ekologiskt vin eller öl?	  

 	  

Motivering till varför konsumenterna handlar eller inte handlar ekologiskt vin 
och öl 
Den vanligaste anledningen genom alla åldrar till att handla ekologiskt vin eller öl visade sig 

inte alls ha att göra med om produkten var ekologisk eller inte. Det vanligaste skälet till att en 

ekologisk produkt valdes, var slumpen. Ett vin eller öl valdes för att det var gott eller för att 

det skulle passa bra till maten och ibland råkade vinet eller ölen vara ekologisk och ibland 

inte. Däremot framkom det att fler respondenter kanske hade handlat mer ekologiskt medvetet 

om priset hade varit lägre. Det var även många som inte ens visste om att det fanns ekologiska 

produkter på Systembolaget.	  

 	  

Om smaken var bättre eller sämre på ekologiska produkter från Systembolaget var det få som 

hade svar på. De flesta visste inte, för att de aldrig reflekterat över om det fanns någon 

smakskillnad eller inte, en annan motivering var att de inte testat tillräckligt många ekologiska 

produkter för att kunna avgöra om det fanns en smakskillnad. De i ålderskategorin 30–39 år 

och 50–59 år tyckte däremot att det var bättre smak på ekologiska produkter, de tyckte även 

att det var viktigt att köpa ekologiska produkter för att värna om människan, djuren och 

miljön samt för att vindruvorna var för besprutade om de var konventionella. Majoritetens 

svar på frågan “Anser du att det ekologiska utbudet på Systembolaget (vin eller öl) idag är 

bra?” var att respondenterna inte visste. Många respondenter visste inte om att det fanns 

ekologiska produkter på Systembolaget (Figur 5).	  
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Figur 5. Anser du att det ekologiska utbudet på Systembolaget (vin eller öl) idag är bra?	  

 	  

Vart handlar konsumenterna mest ekologiskt, mataffären eller Systembolaget. 
För att reda ut om de respondenter som handlade ekologisk mat också valde att handla 

ekologiskt öl och vin på Systembolaget formulerades frågan “Om du jämför när du handlar i 

mataffären med Systembolaget, var handlar du mest ekologiskt?” där det framkom att 

ekologiska produkter främst handlas i mataffären, oberoende av vilken ålder respondenten 

hade (Figur 6). 

 

	  

Figur 6. Om du jämför när du handlar i mataffären med Systembolaget, vart handlar du mest 

ekologiskt?	  
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Intervju 
Nedan följer en redovisning av resultatet från de fyra intervjuer som genomförts. Fingerade 

namn har getts till intervjupersonerna för att underlätta läsningen.  

	  

Tankar kring ekologisk mat 
Enligt Lisa (20-29år) handlar hon ekologisk mat när det faller sig naturligt. En ekologisk 

etikett är inte något hon letar efter utan fokus i mataffären är att handla produkter som ser 

goda ut. Om utbudet och priset på ekologisk mat hade varit desamma som på de 

konventionella produkterna hade antagligen mer ekologisk mat köpts menar hon. Trots detta 

anser hon att det ekologiska utbudet på mat i dagsläget är bra och kan själv inte komma på 

något som skulle förbättra utbudet ännu mer. När Lisa fick möjligheten att välja en eller flera 

ekologiska produkter från en mataffär som hon skulle vilja köpa, valde hon grönsaker, frukt 

och kött. Hon har själv ingen bra motivering till sina val, då hon själv inte vet hur dessa 

produkter tillverkas på ett ekologiskt sätt.	  

 	  

Enligt Erik (30–39 år) handlas ekologisk mat ibland, men när de väl handlas så sker det med 

hjälp av slumpen. Det är inga specifika varor som köps utan står det exempelvis ekologisk 

mjölk bredvid konventionell mjölk så köps i vissa fall den ekologiska. Men om priserna på de 

ekologiska produkterna skulle minska, skulle dessa självklart köpas mer, då ekologiska 

produkter är bättre för både miljö, djur och människa.	  

 	  

 “För att barnen ska slippa få i sig mer skit än de redan får” väljer Kajsa (40–49 år) att alltid 

handla ekologisk mat. Trots ett högre pris handlar hon allt som går att handla ekologiskt. 

Däremot skulle det inte göra något om priset var lite lägre. Vid frågan ”Om du skulle välja en 

produkt i mataffären att köpa som ekologisk, vilken som helst, vilken skulle du välja då?” var 

svaret självklart ”Bananer!”. Bananer var en sådan vara som hon till och med skulle avstå från 

att köpa om den inte fanns som ekologisk då hela familjen och främst barnen åt väldigt 

mycket bananer. Beroende på vilken produkt det gällde, fanns det helt klart en smakskillnad 

på ekologiska produkter jämfört med konventionella. En produkt som till exempel ris hade 

ingen direkt smakskillnad men däremot hade paprika det, en ekologiskt odlad paprika var 

mycket godare än en konventionellt odlad.	  
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Jörgen (50–59 år) handlar ekologisk mat ibland, för att han tycker det känns nyttigare, mer 

hälsosamt och för att slippa onödiga gifter. Om det var billigare och fanns likvärdiga 

produkter som de konventionella skulle Jörgen handla betydligt mer ekologiskt. Han anser att 

det ekologiska utbudet idag kan bli betydligt bättre, då det ekologiska utbudet idag är en 

väldigt liten del av det som finns i butikerna. Vilket han tror beror på att det inte finns 

tillräckligt många som framställer just ekologiska produkter, fler behöver odla och föda upp 

ekologisk mat. Han menar att det ekologiska utbudet skulle kunna bli bättre om man stöttade 

de som producerar rent tekniskt men också ekonomiskt och om mer reklam gjordes så att folk 

började handla mer ekologiska produkter. Om Jörgen fick välja en produkt, vilken som helst, 

som är ekologisk, skulle han välja en banan, då han hört “att det är så mycket elände med 

bananer”, att det behövs mycket olika bekämpningsmedel för att framställa de konventionella 

bananerna. Jörgen tycker helt enkelt att det känns bättre att handla ekologiska bananer.	  

 	  

Tankar kring ekologisk dryck (öl och vin) 
När det gäller ekologiskt vin och öl så handlar Lisa på samma sätt som i mataffären och 

anledningen är densamma som vid ekologisk mat. Produkten väljs för att den är god och inte 

för att det är ekologisk. Men till skillnad från maten så finns det inget här som skulle göra att 

hon skulle köpa mer ekologiskt på Systembolaget, eftersom enbart produkter som Lisa själv 

tycker är goda köps. Lisa berättar att hon inte riktigt vet om det ekologiska utbudet är bra eller 

dåligt på Systembolaget då utbudet inte utforskats tillräckligt ännu. Trots att Lisa inte handlar 

speciellt mycket ekologiska produkter så anser hon att de ekologiska produkterna är lite 

godare än de konventionella.	  

 	  

Varken Kajsa eller Erik handlar alkohol på Systembolaget så de har ingen riktig uppfattning 

om hur utbudet ser ut berättar de. Jörgen däremot handlar på Systembolaget ibland, men han 

väljer inte ekologiska produkter just för att de är ekologiska utan för att det är en god dryck. 

Skulle däremot priserna sänkas och om mer information om fördelarna med ekologiskt skulle 

annonseras hade Jörgen antagligen valt att handla ekologiskt oftare. Jörgen menar att om han 

fått smaka fler ekologiska produkter av vänner och bekanta, så att han fick möjligheten att 

upptäcka en eventuell smakskillnad, kanske han hade köpt mer ekologiskt på Systembolaget. 

Han vet däremot inte hur det ekologiska utbudet på Systembolaget ser ut idag, han förklarar 

samtidigt hur viktigt det är att stödja de olika producenterna för att öka utbudet.	  
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Respondenternas tankar kring den ekologiska trenden 
Lisa tror att ekologiskt har blivit så trendigt på senare tid för att folk vill känna sig duktigare 

och mer medvetna. Att det får dem att känna sig lite bättre för stunden. Men menar också att 

det finns de som faktiskt börjat bry sig på riktigt och är insatta i ämnet. Erik tror att den mest 

sannolika anledningen att ekologiskt blivit så trendigt senaste åren beror på att vi människor 

är mer medvetna idag, vi bryr oss mer om miljön. Men också att sättet produkter och råvaror 

odlas på idag sker med större kunskap än det gjorde förr.	  

 	  

Kajsa tror att det är “hela livsdelen” som påverkat den ekologiska uppgången. Det vill säga 

dels en ökad medvetenhet och dels för att det blivit som en livsstil att äta ekologiskt. Det är 

rätt att äta ekologiskt och fel att äta konventionell mat menar Kajsa. ”Det är lite som att man 

förr alltid åkte slalom utan hjälm och idag är det en big nono. Alla har hjälm, för att det är 

trenden just nu” berättar Kajsa.	  

 	  

Jörgen tror också att den ökade medvetenheten ligger bakom trenden. Han tror även att det 

har blivit mer populärt att tänka på sin hälsa och vara mer miljömedveten. Man har blivit mer 

medveten om de negativa effekterna som t.ex. bekämpningsmedel, sjukdomsframkallande 

mikroorganismer och att det på lång sikt inte är bra för kroppen. Vilket Jörgen menar att man 

inte vetat om på samma sätt som man gör nu. Informationen har spridits, vilket gör att folk 

vill äta mer nyttigt för att undvika att exempelvis bli sjuka.	  

 

 

Resultatdiskussion 
Nedan följer olika rubriker som sammanväver bakgrunden med resultatet och författarnas 

egna tankar kring resultaten.	  

 	  

Hur tänker konsumenten 
En vanlig anledning till varför ekologiska produkter valdes var med omtanke för miljön 

(Hägg & Persson, 2016). Men studier gjorda av Andersson, Bergström, Kirchmann & 

Kätterer (2014) visar att utsläppen vid ekologisk odling är lika stora som vid konventionell 
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odling och eftersom det krävs en större odlingsareal vid ekologisk odling, blir utsläppsnivån 

högre än vid konventionell odling. Alltså är det inte utsläppsnivåerna som gör att ekologiska 

produkter är bättre än konventionella. Utan det är för att det blir mindre kemiska utsläpp vid 

ekologisk odling och för att den biologiska mångfalden bevaras tackvare de färre kemiska 

utsläppen (Andersson et al., 2014). Alltså är det inte mängden utsläpp från fordon som gör en 

ekologisk produkt bättre, vilket kanske är den vanligaste tanken hos en konsument. Det är de 

kemiska utsläppen som blir mindre och framförallt att djuren i naturen mår bättre.	  

 	  

Studier av Siegrist, Tobler & Visschers (2011) visar att många väljer att handla närodlad och 

säsongsbaserade frukt och grönsaker så ofta som möjligt. Den vanligaste motiveringen till 

varför säsongsbaserade produkter valdes var för att smaken var bättre (Ibid.). Huruvida 

smaken är bättre på de ekologiska produkterna tycks däremot vara en delad uppfattning, 

majoriteten av respondenterna hade inte registrerat någon större smakskillnad (Hägg & 

Persson, 2016). Men vissa produkter uppvisade smakskillnad, exempelvis ansågs en ekologisk 

paprika ha mycket bättre smak än en konventionell, samtidigt som ris inte ansågs ha någon 

smakskillnad alls enligt en respondent (Hägg & Persson, 2016). En anledning till att vissa 

respondenter upplever smakskillnad och andra inte kan bero på att en ekologisk etikett på en 

produkt kanske känns bättre och därför upplevs bättre. Eller så upplevs smaken bättre för att 

smaken på ekologiska produkter helt enkelt är bättre. Man kanske inte heller registrerar någon 

direkt förändrad smakupplevelse om man inte själv söker efter den.	  

 	  

Det fanns även konsumenter som alltid eller så ofta som möjligt handlade ekologiskt och 

förutom de tidigare nämnda orsakerna, att skydda miljön och djuren handlade de ekologiskt 

för människans skull, för att skydda barnen från att få i sig mer gifter än vad de redan får 

(Hägg & Persson, 2016). Men det visade sig också finnas de som handlade ekologiska 

produkter slumpmässigt. Stod ekologisk mjölk bredvid konventionell hände det ibland att 

vissa konsumenter valde den ekologiska, just för att den stod där (Hägg & Persson, 2016). 

Antag då istället att större skyltar skulle finnas i butikerna som gjorde reklam för de 

ekologiska produkterna så att de konventionella hamnade mer i skymundan, då skulle kanske 

fler handla ekologiskt. Rex & Baumann (2006) menar att bättre skyltning inte lockar fler 

konsumenter till att handla ekologiskt utan att marknadsföringen behöver förändras och 

anpassas så att den utmanar de konventionella konsumenterna att handla ekologiskt. En tanke 

med bättre skyltning kan ändå vara att det kan locka de konsumenter som ibland handlar 
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ekologiskt att kliva över på den ekologiska sidan, även om bättre skyltning kanske inte lockar 

de konsumenter som enbart handlar konventionella produkter.	  

 	  

Även om de flesta konsumenterna tycks veta om att människan, miljön och djuren mår bättre 

av ekologiska produkter innebär det inte att de väljer att handla ekologiskt. De flesta tycker att 

priset på de ekologiska produkterna är för högt, visar studier gjorda av både Karlsson, Kulik 

& Mörhed (2009) och Hägg & Persson (2016).	  

 	  

Priset 
Konsumentverket (2004) förklarar att den ekologiskt producerade maten oftast är dyrare än 

den konventionella, men att det kan variera mycket beroende på vilket produkt det gäller. 

Majoriteten av respondenterna i enkätundersökningen ansåg att priserna på ekologiska 

produkter var för höga och att de behövde sänkas för att få fler att handla ekologiskt (Hägg & 

Persson, 2016). Ett byte till enbart ekologiska produkter kan skapa stora eller mindre 

ekonomiska förändringar för den enskilde konsumenten beroende på vilka produkter som 

köps (Konsumentverket, 2004). Några respondenter tyckte till och med att priset var 

omotiverat dyrt. Men Björklund, Holmgren & Johansson (2009) förklarar varför det höga 

priset antagligen är nödvändigt; det är på grund av att en produktion som inte innehåller några 

onaturliga bekämpningsmedel är mer tidskrävande. Dessutom finns den ekologiska maten i 

lägre kvantiteter vilket ökar kostnaden för hantering och transport (Björklund, Holmgren & 

Johansson, 2009). För att kunna garantera att produkten är ekologisk genom hela 

produktionen räcker det inte med exempelvis att ett djur är uppfött på ett ekologiskt sätt. Vid 

slakten krävs det dessutom att slakteriet städas ur efter slakten av ett konventionellt djur så att 

det ekologiska djuret inte ska bli kontaminerat (Ibid.). Alltså behöver inte de respondenterna 

som fann en oro över att de ekologiska produkterna inte var bra, vara oroliga längre (Hägg & 

Persson, 2016).	  

 	  

Ekologisk mat 
Några av respondenterna var även oroliga att den ekologiska märkningen inte var så bra som 

den påstod sig vara (Hägg & Persson, 2016). Men det faktum att EU har ett regelverk för hur 

en ekologisk produktion skall gå till (Livsmedelsverket, 2015) visar att en ekologisk 

produktion är mer styrd än vad som kanske uppfattas av konsumenterna. Om mer information 
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om vad det innebär att producera en ekologisk produkt visades, kanske fler konsumenter hade 

valt de ekologiska produkterna. Information såsom att ekologiska produkter inte får innehålla 

kemiska bekämpningsmedel, att ett ekologiskt djur ska ha levt ett så naturligt liv som möjligt 

(Livsmedelsverket, 2015) och att slakten ska ske under lugna förhållanden och så snabbt som 

möjligt (Björklund, Holmgren & Johansson, 2009).	  

 	  

Majoriteten av respondenterna tyckte ändå att det ekologiska sortimentet i butikerna var bra i 

dagsläget (Hägg & Persson, 2016). Några hade ringa kunskaper och vissa tyckte att 

sortimentet var bristfälligt (Ibid.). En anledning till att alla inte handlar ekologiskt kan ju 

förutom priset, bero på att de faktiskt inte känner till sortimentet eller att de varor de brukar 

handla inte finns som ekologiska. En respondent ansåg att de som producerar ekologiska 

produkter behövde få mer stöttning i form av ekonomiska hjälpmedel (Ibid.). Tack vare EU 

finns redan ett kostnadsfritt program där stöd i kombination med information och utbildningar 

finns för lantbrukarna (Källander, 2005). Men antagligen krävs det mer än så och framförallt 

mer information till konsumenterna så de vet vad ekologisk produktion egentligen innebär.	  

 	  

Ekologiskt öl & vin 
Vid inköp av ekologiskt öl och vin tycktes det vara mer en slump om varan köptes ekologisk 

eller inte. Respondenterna handlade oftast den dryck de var vana vid, alternativt dryck som 

rekommenderades till den mat de skulle laga (Hägg & Persson, 2016). Kanske beror detta på 

att konsumenterna känner sig osäkrare vid inköp av alkohol än vid inköp av mat och att det 

känns viktigare att produkten passar till maten som skall serveras än att den är ekologisk. Men 

det fanns vissa respondenter som aktivt valde att ibland handla ekologiskt även på 

Systembolaget, även om det inte var lika många som i mataffären. Anledningen till att de 

handlade ekologiskt var för att smaken ansågs vara bättre men även för att konventionella 

vindruvor innehöll för mycket bekämpningsmedel (Ibid.). Vid odling av ekologiska vindruvor 

används också bekämpningsmedel, men dessa är biologiska och tränger inte in i druvan som 

konventionella bekämpningsmedel (Systembolaget, 2016a). I öl är det nästan alltid malten 

som är ekologisk då den står för största innehållet i ölen, men även humlen kan vara ekologisk 

(Systembolaget, 2016b). Även framställningen av ekologiskt vin och öl måste vara ekologisk, 

tidigare var det bara odlingen (Systembolaget, 2016a).	  
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Det skulle även behövas mer information på Systembolaget, information om vad som gör ett 

vin eller en öl ekologisk, för att uppmuntra fler att handla ekologiskt. Dessutom var det många 

av respondenterna som inte ens visste om att Systembolaget hade ekologiska produkter (Hägg 

& Persson, 2016) vilket verkligen visar att mer information behövs. Kanske var det därför 

majoriteten av alla respondenter handlar mer ekologiskt i mataffären än vad de gör på 

Systembolaget. En anledning kan vara att exempelvis vin inte dricks lika ofta som mjölk och 

att mängden bekämpningsmedel i ett konventionellt vin därför inte är lika skadligt som 

konventionell mjölk, en annan kan vara att respondenterna inte vet om att det ekologiska 

utbudet finns på Systembolaget. Denna tanke bekräftas av Rojas-Méndez, Le Nestour & Rod 

(2015) som menar att konsumenterna inte vet tillräckligt mycket om de ekologiska vinerna 

och att konsumenters intresse för miljön inte är tillräckligt stort för att påverka dem att handla 

ekologiska viner. De konsumenter som var hälsomedvetna och istället brydde sig om sin egen 

hälsa istället för miljön, tycktes i högre grad köpa ekologiska viner (Rojas-Méndez, Le 

Nestour & Rod, 2015).	  

 	  

Ökad medvetenhet & trend 
En ökad medvetenhet anses vara den troligaste orsaken till att ekologiska produkter blivit så 

trendiga de senaste åren (Hägg & Persson, 2016). Med ökad medvetenhet menas framförallt 

att konsumenterna blivit mer medvetna om de effekterna som påverkar miljön negativt, 

exempelvis de konventionella bekämpningsmedlen (Ibid.). Alltså kan dagens ökade trend ses 

som en förlängning av det arbete som de alternativa jordbrukarna utförde för att spara på 

miljön (Andersson et al., 2014). Den ökade medvetenheten tycks alltså även ha ett samband 

med den ökade hälsotrenden.	  

 

Andra anledningar till att ekologiska produkter köps är för en bättre djurhållning och en bättre 

smak (Karlsson, Kulik & Mörhed, 2009). Men det är också därför som de ekologiska 

produkterna skapades, för att gynna miljö, bönderna och djurlivet (Björklund, Holmgren & 

Johansson, 2009). Antagligen ligger grunden till den ökade medvetenheten redan hos 

bönderna, deras medvetenhet ökade när Sverige gick med i EU och senare har det spridit sig 

till konsumenterna.	  

 	  

Trots att flera respondenter tillfrågades och att dessa växt upp under olika årtionden, trender 

och miljöer syntes ingen direkt skillnad mellan generationerna huruvida de valde att handla 
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ekologiska matprodukter eller inte (Hägg & Persson, 2016). Kanske beror det på att 

marknadsföringen som finns idag i matbutiker och på tv påverkar alla konsumenter så pass 

mycket att tidigare erfarenheter inte spelar någon roll. Att samhället utvecklas tillsammans 

oavsett generation eller ålder.  

 

 

Metod- och materialdiskussion 
I denna studie undersöktes det om det var en livsstil att handla ekologiskt, men i 

undersökningen har enbart konsumtionen av ekologiska produkter i mataffären och 

Systembolaget undersökts. Alltså har inte helheten med en ekologisk livsstil undersökts, 

såsom om man t.ex. handlar ekologiska kläder eller att t.ex. cykla till jobbet istället för att åka 

bil. Det vill säga att denna studie är begränsad till ekologiska livsmedel och en egen definition 

av livsstil har bestämts, den innebär alltså huruvida respondenterna handlar ekologisk mat och 

vin eller öl. Anledningen till att bara öl och vin har undersökts i uppsatsen är dels för att 

begränsa arbetet men också för att det är de två dryckerna som anses handlas mest på 

Systembolaget. Det hade varit intressant att undersöka om de som har ekologiska livsmedel 

som en livsstil också lever ekologiskt i övrigt. Men studien behövde begränsas då det var 

begränsat med tid.	  

                   	  
Studien har begränsats till Sverige, mer exakt Örebro län och Östergötlands län. Trots detta 

har utländska referenser använts i den teoretiska bakgrunden. Två av de vetenskapliga 

artiklarna som används i uppsatsen kommer från Schweiz och Kanada. Då det var brist på 

relevanta artiklar bestämdes det att ursprunget spelade mindre roll, eftersom det inte 

påverkade studien. Dessutom är de schweiziska, kanadensiska men också de svenska 

vetenskapliga artiklarna av hög autenticitet, just på grund av att de är vetenskapligt granskade. 

Vid sökningen i de olika databaserna lästes först titlarna på de olika artiklarna under de första 

fyra sidorna, eftersom enbart de första fyra sidorna lästes kan detta ha påverkat reliabiliteten 

på arbetet. Med hjälp av de vetenskapliga artiklarna har viktig och relevant information 

samlats in till uppsatsens teoretiska bakgrund.	  

 

I undersökningen har fyra olika åldersgrupper undersökts från åldrarna 20 till 59 år. I brist på 

tid har inte fler generationer undersökts. Ändå anses syftet för uppsatsen vara uppfyllt med 
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hjälp av dessa grupper, men självklart hade det varit intressant att se hur de över 59 hade 

svarat. 	  

 

Det enda kriteriet som skapades för att få delta i enkäten eller intervjun var att man skulle vara 

i åldern mellan 20 och 59 år, kanske skulle fler kriterier skapats, så som att man var tvungen 

att ha flyttat hemifrån och fått sköta sina inköp helt och hållet själv. En sak som upptäcktes 

efter att enkäterna hade samlats in var att flera respondenter inte var kunder på Systembolaget 

trots att de var över 20 år. Detta kunde ha varit ett av de kriterier som borde lagts till. Vilket 

kunde gjort att resultatet sett annorlunda ut.	  

 	  

Kvalitativ och kvantitativ enkät 
Inför undersökningen utfördes en pilotstudie på fyra oberoende respondenter, vilket 

förbättrade den slutgiltiga enkäten. Till exempel förbättrades formuleringar på frågorna så de 

blev mer förståeliga. Ett förslag på att lägga till en fråga kom, som också kom att användas i 

den slutgiltiga enkäten, frågan löd ” Om du jämför när du handlar ekologiskt i mataffären med 

Systembolaget, vart handlar du mest ekologiskt?”. Frågan har hjälpt till med att uppfylla 

syftet då man tydligt kan se om man handlar lika mycket på båda ställena eller mer på ett utav 

de. Trots att en pilotstudie utförts blev fråga 10 olyckligt formulerad, då denna skulle 

innehålla liknande svarsalternativ som fråga 9. En annan sak som upptäcktes efter enkäten var 

utförd var att vi inte var i behov av att veta om respondenterna var män eller kvinnor då det 

inte spelade någon roll för studiens resultat. Vilket gjorde att de uteslöts i uppsatsens 

sammanställning.	  

 

Om mer tid hade funnits hade en större undersökning utförts, endast 80 enkätsvar har samlats 

in vilket kanske inte kan avgöra om det är en livsstil eller inte att handla ekologiskt, vilket 

påverkar reliabiliteten. Men med tanke på studiens storlek har ändå 80 svar varit tillräckligt 

för att kunna skapa ett resultat, diskussion och en slutsats. Med hjälp av vårt informationsblad 

som Bryman (2011) förespråkar ökade förhoppningsvis respondenternas intresse av att delta, 

då de fick större förståelse för ämnet. 	  

 

I undersökningen har ett bekvämlighetsurval använts vid utdelning utav enkäter. Detta har 

gjort att många vänner och bekanta till uppsatsens författare har fått svara på frågorna. Då 

båda författarna har flertalet vänner som jobbar inom restaurang eller är mer insatta i olika 
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mat- och dryckesfrågor kan detta ha påverkat resultatet och dess reliabilitet. Dock är det inte 

bara mat- och dryckesintresserade personer som svarat på enkäten utan även andra människor 

som inte har samma intresse.	  

 

Både fasta och öppna frågor skapades för enkätundersökningen, detta har gjort att det var 

svårt att analysera materialet. En annan sak som försvårade analyseringen var att enkäten 

skickades på flera olika ställen, via Facebook, i pappersform och via mail, vilket gjort att 

svaren har kommit in på flera ställen och att sammanställa svaren har varit en tidskrävande 

och relativt krävande process. Trots att både öppna och fasta frågor funnits, känns det ändå 

som ett bra val, då det har gett mer utförliga svar och har skapat oss ett resultat som kan 

återkopplas med syftet.	  

 	  

Kvalitativ intervju 
Under den kvalitativa intervjun har enbart fyra intervjuer genomförts. Om mera tid hade 

funnits skulle fler intervjuer genomförts. Dock har intervjuerna enbart gjorts för att få fler 

utförliga svar på de enkätfrågor som skickades ut, då intervjuguiden är liknande som 

enkätfrågorna. Därför ansågs fyra intervjuer vara tillräckligt, då svaren enbart använts för att 

skapa ett fördjupat resultat. Vid intervjun spelades ljudfiler in, vilket har hjälpt till att få en så 

rättvis transkribering som möjligt, vilket har ökat trovärdigheten i resultatet. Eftersom 

intervjupersonernas namn har fingerats och vissa även fått andra kön så har dess anonymitet 

skyddats. Intervjupersonernas riktiga identitet är endast känd av författarna och inga 

utomstående har fått ta del av informationen.	  

 

 

Etisk reflektion om studiens genomförande 
Inför enkäterna har respondenterna blivit informerade om de fyra etiska kraven. Majoriteten 

av enkäterna delades ut i pappersformat och vid dessa tillfällen informerades kraven 

muntligen i kombination med ett informationsblad (Bilaga 2) om studiens syfte. Övriga 

enkäter skickades ut via mejl då informerades de etiska kraven skriftligen, även här skickades 

ett informationsblad med studiens syfte och kontaktuppgifter ut.	  
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Fyra intervjuer har också genomförts i samband med dessa har ett informationsblad (Bilaga 2) 

skickats ut och de forskningsetiska kraven har förklarats muntligen på plats. De intervjuade 

personerna har fått fingerade namn för att skydda deras identitet. 	  

 

 

Slutsatser  
Att handla ekologiskt är ingen livsstil. Bara för att man handlar ekologiskt mat betyder inte 

det att man handlar ekologiskt vin och öl. Det är inte heller någon direkt skillnad mellan olika 

generationer, om de handlar ekologiskt eller inte. Priset behöver sänkas och mer information 

bör komma ut till kunderna för att fler personer ska börja handla ekologiskt. Kunderna 

handlar främst ekologiskt för att värna om människa, djur och miljö men det har också visat 

sig vara slumpen som avgör om produkterna i varukorgen är ekologiska eller inte. 	  

 

Med hjälp av studien skapas en möjlighet att förstå den enskilde konsumenten bättre, en 

möjlighet att förstå tankegången och vad som är viktigt för konsumenten, exempelvis en extra 

tanke på miljön.  

 

 

Praktisk användning och vidare forskning 
Denna studie har gjorts för att hjälpa butikerna att få en ökad förståelse för konsumenternas 

syn på den ekologiska handeln och en djupare inblick i konsumenternas tankegångar gällande 

ekologiska produkter. Med hjälp av denna studie ökar möjligheterna att förbättra det 

ekologiska utbudet men även att förbättra marknadsföringen. Här tydliggörs det vilken 

uppfattning konsumenterna har och med hjälp av detta ökar möjligheterna att påverka 

konsumenternas uppfattning, att utbilda konsumenterna och förklara skillnaderna mellan en 

ekologiskt odlad produkt och en konventionell. Mer forskning behövs på ekologisk 

marknadsföring och hur den skall utformas för att locka nya konsumenter till att handla 

ekologiskt. Det behövs även djupare forskning angående vad det är som gör att en konsument 

handlar ekologiskt och varför slumpen är en stor orsak till att ekologiska produkter väljs.  
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Bilaga 2  

Informationsbrev om examensarbete 
 

Är det en livsstil att handla ekologiskt? 
Inför vår kandidatexamen vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan utför vi, Emma 

Persson och Josefine Hägg vårt examensarbete där vårt syfte är att ta reda på om det är en 

livsstil att handla ekologiskt. De konsumenter som väljer att handla ekologisk mat, handlar de 

även ekologiskt på Systembolaget? 

 

 

Examensarbetets bakgrund 
Med hjälp av vårt huvudämne Måltidskunskap & Värdskap är vårt mål att kunna applicera 

den kunskap som redan finns, för att senare med hjälp av enkäter och intervjuer få en ökad 

förståelse för hur konsumenter tänker kring inköp av ekologisk mat och dryck, vilket kan ge 

en möjlighet att förstå vilka brister och styrkor som finns i dagens ekologiska sortiment. Det 

kan även visa om det finns en skillnad mellan generationerna; om det är någon speciell 

ålderskategori som handlar mer ekologiskt och i så fall varför samt varför ni som konsument 

eventuellt väljer att handla ekologiskt. 

Alla svar är anonyma och kommer enbart användas i denna studie. 

 

Vi tackar Er för att ni tar er tid att besvara våra frågor! 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter:    Handledare: 

Josefine Hägg,    Wilhelm Tham, 

josefine.hagg@hotmail.com   listeria@telia.se 

 

     Kursansvarig: 

Emma Persson    Åsa Öström,  

Emmapersson94@outlook.com   asa.ostrom@oru.se 



	  
	  

Bilaga 3 

Enkätfrågor	  
Ringa in det svar som passar dig bäst, endast ett svar per fråga!	  

Kön: Man    Kvinna	  

Ålder: 20-29                30-39          40-49          50-59	  

 	  

1. Handlar du ekologisk mat?	  

o   Ja, alltid!	  

o   Handlar så mycket ekologiskt som möjligt	  

o   Ibland	  

o   Nej, aldrig	  

 	  

2. Om alltid/ibland, motivera varför du alltid/ibland handlar 
ekologisk mat?	  

o   Öppen fråga:	  

 	  

3. Om nej, Varför handlar du inte ekologisk mat? Finns det något 
som skulle kunna få dig att börja handla ekologiskt?	  

o   Öppen fråga:	  

 	  

4. Handlar du ekologiskt vin/öl?	  

o   Ja, alltid!	  

o   Handlar så mycket ekologiskt som möjligt	  

o   Ibland	  

o   Nej, aldrig	  

 	  

5. Om alltid/ibland, motivera varför du alltid/ibland handlar 
ekologiskt vin/öl?	  

o   Öppen fråga:	  

 	  



	  
	  

6. Om nej, Varför handlar du inte ekologiskt vin/öl? Finns det något 
som skulle kunna få dig att börja handla ekologiskt?	  

o   Öppen fråga:	  

 	  
7. Anser du att det ekologiska utbudet på mat idag är bra?	  

o   Ja	  

o   Beror på vilken matkedja	  

o   Nej	  

o   Vet inte	  

 	  

8. Anser du att det ekologiska utbudet på Systembolaget (öl/vin) 
idag är bra?	  

o   Ja	  

o   Nej	  

o   Vet inte	  

 	  

 	  

9. Är det smakskillnad på ekologiska matprodukter jämfört med 
konventionella?	  

o   Ja bättre	  

o   Nej sämre	  

o   Ingen åsikt	  

o   Annat svar:	  

 	  

 	  

10. Är det smakskillnad på ekologiska produkter från 
Systembolaget jämfört med konventionella?	  

o   Öppen fråga:	  

 	  

 	  

 	  
11. Varför tror du att ekologiskt blivit så trendigt senaste åren?	  



	  
	  

o   Öppen fråga:	  

 	  

12. Hur tror du man ska göra för att få fler att handla ekologiska 
produkter?	  

o   Öppen fråga:	  

 	  

13. Om du jämför när du handlar i mataffären med Systembolaget, 
vart handlar du mest ekologiskt?	  

o   Lika mycket på båda	  

o   Mer i mataffären	  

o   Mer på Systembolaget	  

o   Vet inte	  

o   Inget alls 

 

  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

Bilaga 4 

Intervjufrågor	  
1. Handlar du ekologisk mat?	  

- Om ja, Varför handlar du ekologisk mat? 

 

- Om ja/ibland vad är det för specifika produkter du väljer att handla som är ekologiskt? 

 

- Om nej/ibland, motivera Varför handlar du inte/ibland ekologisk mat? Finns det något 

som skulle kunna få dig att börja handla/handla mer ekologiskt? 

 

- Om det skulle vara samma pris och samma utbud som det konventionella skulle du 

handla mer ekologiskt då? 

 	  

2. Handlar du ekologiskt vin/öl?	  
- Om ja, Varför handlar du ekologiskt vin/öl? 

 

- Om nej/ibland, motivera varför du inte/ibland handlar ekologiskt vin/öl? Finns det 

något som skulle kunna få dig att börja handla/ handla mer ekologiskt? 

 

- Om nej men ja/ibland till mat, varför känns det inte lika viktigt att handla ekologiskt 

på Systembolaget?  

 	  

3. Anser du att det ekologiska utbudet på mat idag är bra?	  
- Varför/varför inte? 

 

4. Om du skulle välja en produkt i mataffären att köpa som ekologisk, vilken 
som helst, vilken skulle du välja då?	  

- Vad är det som gör att det känns viktigt att just denna produkt är ekologisk?  

 	  

5. Anser du att det ekologiska utbudet på Systembolaget (öl/vin) idag är bra?	  
- Varför/varför inte?  

- Om nej, hur skulle man kunna förbättra utbudet?  

  



	  
	  

6. Är det smakskillnad på ekologiska produkter jämfört med konventionella?	  
- Gäller både Systembolaget och matbutiker  

 

7. Varför tror du att ekologiskt blivit så trendigt senaste åren?	  
 

8. Hur tror du att man får fler att handla ekologiskt?	  
 

 

 


