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 Sammanfattning 

Titel: Leva ekologiskt- eller bara ibland? - Påverkas vi av 

miljömärkningen? 

Nivå: Magisteruppsats, Helsingborg maj 2010 

Författare: Emma Granat & Cecilia Törnell 

Handledare:  Birgitta Olsson & Pia Valentin Rehncrona 

Problematisering: På ett år förbrukar vi svenskar ungefär 800 kilo mat och dryck, 

vilket betyder att de konsumtionsval vi gör i butikerna har stor 

betydelse för både vår hälsa och miljö. Hälso- och miljöfrågor är 

idag mycket omskrivna och debatter kring hur vi konsumenter kan 

påverka vår miljö och vår egen hälsa är viktiga frågor. Dessa miljö- 

och hälsofrågor har blivit likt en trend hos konsumenten vid valet 

av produkter. Det bidrar till att det inte alltid är lätt för 

konsumenterna att välja produkter då de än så länge har för lite 

kunskap kring ekologisk märkning. 

 

Syfte: Syftet med denna magisteruppsats är att undersöka om 

miljömärkning har betydelse för konsumenten vid val av livsmedel. 

 

Metod: Som insamlingsmetod har vi valt att göra 250 enkäter till personer i 

olika åldrar, städer och i skilda livsmedelsaffärer. Som komplement 

till enkäterna har vi även gjort två telefonintervjuer med personer 

från företag som arbetar med ekologisk certifiering. 

  

Slutsats: Vår undersökning visar att de främsta anledningarna till ekologisk 

konsumtion är hälsa, miljö och kvalitet och tillfredställelsen av att 

vara delaktig och bidra med något bra till samhället. Den 

anledning, som är av relativt stor tyngd, är dock att det lite högre 

priset är en avgörande faktor för att konsumenten ändå väljer 

konventionella dagligvaror. Men detta anser vi bero till stor del på 



 

 

att konsumenten har för lite kunskap om vad det ekologiska 

verkligen betyder för människor och miljö. 

Nyckelord: Konsumtion, identitet, marknadsföring 



 

 

Abstract 

Title: Green life - inconsequent? – Are we affected by eco-labels? 

 

Level: One year Master thesis, Helsingborg may 2010 

 

Authors: Emma Granat & Cecilia Törnell 

 

Advisors: Birgitta Olsson & Pia Valentin Rehncrona 

 

Problematization: In one year we Swedes consume approximately 800 kg food which 

means that the consumer choices we make in the stores is very 

important for both our health and environment. Health and 

environmental issues are now well-publicized debates and how 

consumers can affect our environment and our health are important 

issues. These environmental and health issues has become like a 

trend among consumers in selecting products. This contributes to 

that it is not always easy for consumers to choose products when 

they have, by far, too little knowledge of the organic products. 

 

Purpose:  The purpose of this thesis is to explore the relevance of organic 

labels when it comes to the consumer’s choice of food. 

 

Methodology: As a collection method we have chosen to make 250 questionnaires 

to people of different ages, in different cities and grocery stores. In 

addition to surveys, we also made two telephone interviews with 

people from companies involved in organic certification. 

 

Conclusion:  The main reasons for organic consumption are personal health, the 

environment, quality and the satisfaction of being involved and 

contribute something useful to society. The reason, which is of 

relatively high importance, is that the price difference is a decisive 

factor for that the consumer may still choose conventional 



 

 

groceries. We think that this however, depends on the lack of 

knowledge that consumers have regarding eco-labeled products. 

 

Keywords: Consumption, identity and marketing  
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1. Inledning 

 

1.1 Problembeskrivning 

Hälso- och miljöfrågor är idag mycket omskrivna och debatter kring hur vi konsumenter 

kan påverka vår miljö och vår egen hälsa är viktiga frågor. Dessa miljö- och hälsofrågor 

har blivit likt en trend hos konsumenten vid valet av produkter. Intresset för vår miljö och 

vad som kommer att hända i framtiden om vi inte blir mer miljömedvetna är något som 

konsumenterna blir mer och mer uppmärksamma på. Konsumenterna blir allt mer 

hälsomedvetna och får en större medvetenhet om produkternas bakgrund. Utseende, 

kvalitet och smak på produkterna har därför blivit en allt viktigare faktor för 

konsumenterna vid valet av produkter och livsmedel
1
.  

På ett år förbrukar vi svenskar ungefär 800 kilo mat och dryck. De konsumtionsval vi gör i 

butikerna har därför stor betydelse för både vår hälsa och miljö. Konsumenter tycker inte 

alltid att det är lätt att avgöra vilka produkter de skall välja och de har för lite kunskap om 

hur de ska konsumera för att göra hållbara val
2
. Oberoende av om människor idag tänker 

på miljön, kvalitet, djuromsorg, eller endast har fått en större medvetenhet om de 

ekologiskt framodlade produkterna, ökar den ekologiska konsumtionen i Europa med 10-

15 % varje år
3
. 

 

Då vi i denna uppsats vill ta reda på om den ekologiska märkningen har betydelse för 

konsumenterna vill vi undersöka deras sätt att konsumera, konsumtionsmönster, gällande 

dagligvaror. Tim Jackson skriver om hållbar konsumtion som ett diffust begrepp som kan 

ha olika betydelser. Vi tolkar hans begrepp hållbar konsumtion som ett sätt för människan 

att konsumera miljömärkta varor för att tillföra sin beskärda del till samhället. En del 

definitioner angående hållbar konsumtion menar att det krävs att människor konsumerar 

mindre för att nå ett hållbart samhälle medan andra menar att det handlar om att istället 

ändra konsumtionsmönster och konsumera på ett mer effektivt sätt. Genom att istället 

ändra sitt konsumtionsmönster betyder det inte att man behöver konsumera mindre. Den 

                                                           

1
 http://www.slv.se/sv/Settings/Topplankar/Lattlast/Ekologiska-livsmedel/ 

2 http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-miljo/ 

3
 http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-confidence/consumer-demand_sv 

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-miljo/


 

 

sistnämnda definitionen är från, United Nation Environmental Program från 2001, och är 

den mest vanliga och omtalade definitionen av hållbar konsumtion
4
.  

Solomon et al har gjort vissa studier kring consumer behaviour och hur samhället influeras 

genom inverkan av marknadsförare. Deras sätt att tänka kring consumer behaviour handlar 

om så mycket mer än att bara handla produkterna. Det handlar även om att äga produkten 

och att spegla sin identitet genom produkten i fråga
5
. Konsumenterna visar även sin 

individuella livsstil och identitet genom sin konsumtion
6
. Zygmunt Bauman skriver i sin 

bok, Consuming life, att konsumtion för varje enskild individ i dagens 

konsumtionssamhälle, måste ses som en sysselsättning och menar att det inte görs någon 

skillnad i konsumtionsmönster mellan olika individers kön och ålder
7
. Det betyder att det i 

så fall inte existerar några direkta former av mönster i olika grupper utan att konsumtion är 

något som varje individ formar individuellt och kan därmed inte ses som en kollektiv 

handling som bottnar i exempelvis kön eller ålder. 

 

Av egen erfarenhet har vi lagt märke till att priset på ekologiska livsmedel i regel är högre 

än för konventionella livsmedel. Detta kan, enligt oss, leda till att de ekologiska livsmedlen 

blir uteslutna för en del konsumenter. Men det som människor inte tänker på är att de 

ekologiskt odlade produkterna ofta har en bättre hållbarhet än de konventionellt odlade 

vilket innebär att konsumenten tjänar på de ekologiska produkterna i det långa loppet.   

 

Utvecklingen kring just ekologiskt odlade produkter har på senare år i mångas ögon, ökat 

och med teknologins och medias hjälp, såsom reklam, tv, radio etcetera, har 

konsumenternas syn på ekologisk märkning, produktion och miljöpåverkan förändrats. 

Även fast vi hör och ser mer om miljöpåverkan och varför vi ska konsumera ekologiskt 

finns det fortfarande alltför lite kunskap och medvetenhet kring hur de ekologiska 

produkterna är odlade och varför de är märkta med ekologisk certifiering.  

 

                                                           

4
Jackson, T. (2006). The Earthscan Reader in Sustainable Consumption. London: Earthscan. s. 4 

5
Solomon, M, Bamossy, G & Askegaard. S. (2006) Consumer behavior: a European perspective. Third 

edition. Pearson Education, England. s. xiv 

6
Hagberg, M. (2008). Skräp. Falun: Bokförlaget Atlas. s. 124 

7
Bauman, Z. (2007) Consuming Life. Cambridge: Polity Press. s. 53 



 

 

Vid vårt val av ämne ansåg vi det vara intressant att belysa och fördjupa oss i varför det 

kan vara så att konsumtionsmönster förändras över tiden men även varför individer väljer 

att göra de konsumtionsval som de gör. Ekologisk konsumtion är inget nytt fenomen men 

har på senare år blivit betydligt mer uppmärksammat och skapat en högre medvetenhet hos 

konsumenterna. Handlar denna nya uppmärksamhet om att det blivit en trend som dragit 

över samhället som gör att individer konsumerar ekologiskt? Debatter kring miljö, fair 

trade och klimatfrågor har kommit att direkt associeras med ekologiska produkter. Det 

verkar som att den pågående debatten haft en enorm påverkan på den ökade konsumtionen 

av ekologiskt odlade dagligvaror. Vi frågar oss om det blivit ett beteende som bottnar i att 

man vill markera sin status?  

  

Många vill säkert genom inköp av ekologiska produkter, visa på välvilja gentemot såväl 

miljö, djuromsorg och andras välmående. Men har egentligen konsumenten kunskap om 

märkningen och innebörden av de ekologiska produkter som florerar på marknaden idag? 

Vi tror absolut att media har bidragit till en större medvetenhet hos allmänheten men vi 

betvivlar att grundkunskapen finns hos gemene man. Flertalet konsumenter har ingen 

kunskap alls om vad märket KRAV egentligen står för när de köper KRAV märkta 

produkter. Vi ser symbolen och förväntar oss att detta enbart innebär positiva följder, men 

vad vet vi egentligen om KRAV? Det finns ingen information på förpackningen om vad 

som egentligen gör att just dessa produkter är ekologiskt framställda, och om det gör detta 

finns det ytterst lite information. Eller är det helt enkelt så att vi har blivit så pass 

påverkade av media att det ökat vår medvetenhet och nyfikenhet som konsument och att 

detta också bidragit till att allmänheten själva gett sig ut för att ta reda på den information 

som saknas? Det är det vi ska försöka ta reda på med denna uppsats, vad allmänheten 

egentligen vet om ekologiskt odlade produkter och dess märkning. 

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna magisteruppsats är att undersöka om ekologisk märkning har betydelse 

för konsumenten vid val av livsmedel. För att besvara detta syfte har vi tagit hjälp av 

nedanstående frågeställningar:  

1. Hur påverkar den ekologiska märkningen konsumenternas val av dagligvaror? 



 

 

2. Av vilken anledning konsumeras ekologiska produkter? 

 

1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till att enbart se till ekologiska livsmedel och inte till alla 

ekologiska produkter så som textiler etcetera då vi inte ansåg att detta var lika intressant. 

En annan avgränsning som vi har valt att göra är att enbart se till ett tiotal miljömärkta 

varumärken och inte fler vilket är en begränsning. Att vi enbart intervjuat KRAV och MSC 

och inte fler beror på att vi ansåg telefonintervjuerna som ett komplement till enkäterna 

och var inte av lika mycket tyngd som enkäterna, vilket gjorde att vi enbart valde två 

varumärken. 

 



 

 

1.4 Disposition 

Kapitel 2 – Bakgrund 

Under denna rubrik presenterar vi en kortare sammanfattning med bakgrundsfakta kring 

vad som menas med ekologiskt odlade varor, vilket vi anser kan hjälpa läsaren att få 

förståelse och på ett enklare vis följa med i vår text och analys.  

Kapitel 3 – Metod 

I detta avsnitt beskrivs hur vi har gått tillväga med insamling av det empiriska materialet 

och även hur vi kommit fram till det ämnet som vi skriver om. Vi har även gått djupare in 

på just insamlingsmetoderna varför vi använt just dessa metoder och dess fördelar och 

nackdelar. Avsnittet behandlar även hur vi har hittat den litteratur vi använt oss av samt 

metodens kvalitet.  

 

Kapitel 4 – Teoretiskt ramverk 

 
I detta kapitel kommer vi att presentera våra valda teorier och begrepp som vi har valt att 

använda oss av. Det kommer även en liten förklaring till varför vi valt dessa teorier och 

begrepp. Vi har valt att använda oss av teorier som rör ämnena konsumtion, identitet och 

marknadsföring då dessa kommer att vara våra huvudbegrepp i uppsatsen. 

 

Kapitel 5 – Empiriskt material 

I detta kapitel presenter vi en del av vårt empiriska material i form av en kortare 

sammanfattning av våra enkätsvar. Detta för att kunna ge läsaren en inblick i det 

resonemang vi applicerar teorierna på.  

 
Kapitel 6 – Avhandlande del 

 
I vår avhandlande del kommer vi att blandar de valda teorierna med det empiriska material 

som analyseras och diskuteras genom hela kapitlet. 

Kapitel 7 – Slutsatser & Reflektioner 

Det allra sista kapitlet kommer att presentera en avslutning där vi sammanfattar vårt 

resultat och avslutande funderingar över vårt tillvägagångssätt och vad vi hade kunnat göra 

bättre. 



 

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Ekologisk odling och produktion 

Konsumentverket beskriver, på sin hemsida, vad ekologisk odling innebär;  

Ekologisk odling är att bedriva jordbruk i samspel med naturen. Genom att 

utnyttja och stimulera naturliga processer ersätter man användningen av 
kemiska insatsmedel. Du känner igen den ekologiska maten genom 
märkningen8. 

 

Den direkta skillnaden mellan ekologiskt odlade produkter och konventionellt odlade 

produkter, i framställningen av de ekologiska produkterna, är att bekämpningsmedel och 

kemikalier är utbytta mot ämnen som enligt lag anses vara helt naturliga och ska främja 

såväl miljö och den lokala produktionen i största mån
9
.  

Livsmedelsverket förklarar, på sin hemsida, vad de anser att ekologisk odling innebär;  

Ett självförsörjande och balanserat jordbruk som i så hög grad som möjligt 
bygger på lokala naturresurser och där man försöker anpassa odlingen till 

rådande naturförhållanden10. 

Genom att välja ekologiskt odlade produkter och livsmedel blir konsumenten garanterad 

att det du konsumerar är snällt mot både miljö och djur. När det gäller djurhållningen 

betyder ekologiska produkter att djuren får större möjlighet att leva i enlighet med sina 

naturliga beteenden. Ett exempel är grisar som enligt naturen skall gå ute och leta och äta 

föda ca 6-8 timmar per dag, detta gör de ekologiska grisarna till skillnad från ”vanliga 

grisar” som i regel står inomhus året runt med få möjligheter till naturlig sysselsättning. Ur 

miljösynpunkt betyder ekologisk produktion att det inte används genmodifierade 

organismer och kemiska bekämpningsmedel vilket bidrar till, t.ex., renare vatten och ett 

mer artrikt odlingslandskap
11

.  

 

Vad som dock kan skapa viss förvirring är debatten kring huruvida klimatfrågan är 

sammanlänkad med ekologiskt odlade produkter och huruvida klimat, miljö och ekologiskt 

                                                           

8
 http://www.konsumentverket.se/mat/Ekologisk-mat/Vad-ar-ekologisk-mat/ 

9
http://www.slv.se 

10
http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/livsmedelsinfo/ekologiska_livsmedel/ekologisk_odling_ger_ekologi

sk_ravara/ 

11
http://www.konsumentverket.se/mat/Ekologisk-mat/Varfor-ekologiskt/ 

http://www.konsumentverket.se/mat/Ekologisk-mat/Vad-ar-ekologisk-mat/
http://www.konsumentverket.se/mat/Ekologisk-mat/Varfor-ekologiskt/


 

 

odlade produkter påverkar varandra. Lena Ekelund menar, i sin avhandling, på spaning 

efter den ekologiska konsumenten, att en ekologisk märkning inte anger huruvida den har 

någon påverkan på klimatet, men anses dock som miljövänlig då den är framställd utan 

några som helst otillåtna bekämpningsmedel och kemikalier.
12

 

 

Svenskar i allmänhet har en relativt positiv syn på ekologiska produkter men det behöver 

inte betyda att de konsumerar ekologiskt för den sakens skull
13

. I Sverige har konsumtion 

av ekologiska produkter ökat tredubbelt sedan mitten av 1900-talet
14

 och visar än idag på 

en stadig ökning
15

. I samband med en ökad generell konsumtion har även konsumtionen av 

ekologiska produkter ökat
16

.  

2.2 Ekologiska fisken 

Vi kommer att behandla två olika företag som arbetar med certifiering av miljömärkta 

produkter, KRAV och MSC. Då MSC endast arbetar med certifiering av miljömärkta 

fisken vill vi ge läsaren en inblick vad det innebär med ekologiskt eller miljömärkt fiske. 

Med miljömärkta fisken innebär att fisken till exempel är utfodrad med ett visst foder eller 

fiskad på ett visst sätt. Här nedan följer en rad olika kriterier, hämtade från fiskeriverkets 

hemsida, som krävs för att en produkt ska får märkas med ekologisk certifiering; 

 

 Fisken ska komma från hållbara bestånd. Fisket ska alltså inte riskera att minska 

mängden fisk på längre sikt. 

 Fiskemetoden som används ska minimera fiskets miljöpåverkan. Det innebär bland 

annat att redskapen ska fånga fisk av rätt art och storlek, och inte skada sjöfåglar 

och däggdjur som till exempel tumlare. 

 Fisken ska kunna spåras hela vägen tillbaka till fångstplatsen. 

 Krav finns också på miljöanpassning av fiskebåtarna (motorbränsle, användning av 

kemikalier m.m.). 
                                                           

12
 Ekelund, L (2003) på spaning efter den ekologiska konsumenten. Ekologiskt lantbruk 2003. s.3 

13
 Rapport 5492. (2005, juni). Köpbeteende, livsstil och varumärken, En forskningsöversikt över hållbar 

konsumtion med fokus på dagligvaror. Naturvårdsverket. s. 15 

14
 Hagberg. (2008). s. 43 

15
 Rapport 5492. (2005). s. 11 

16
 http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-confidence/consumer-demand_sv 



 

 

 Förvaltningen av fisket: Vilka regler finns på plats för att garantera ett hållbart 

fiske, och hur implementeras reglerna?
17 

  

2.3 KRAV & MSC märkning 

Informationen, om både KRAV och MSC som presenteras nedan, är tagen från de båda 

varumärkenas hemsidor och är till för att läsaren ska få en inblick vad de båda märkena 

står för.  

KRAV arbetar med att på olika sätt främja ekologisk produktion och 

konsumtion, bland annat genom regelutveckling, internationellt 

samarbete, opinionsbildning, marknadsföring och information.   KRAV 

bildades 1985 för att skapa en trovärdig märkning av ekologiska 

livsmedel och förenkla för konsumenter att göra en miljöinsats genom 

sina dagliga inköp. KRAV-märket är ett av Sveriges mest välkända symboler gällande 

ekologiskt producerad mat. KRAV-märket visar att produktionen och framställningen av 

ett livsmedel har skett på ett etiskt och miljövänligt sätt utan konstgödsel och kemiska 

bekämpningsmedel. Det är mat som har fått växa och mogna på sina egna villkor utan 

stress i bördig matjord. KRAV-märkningen står för Bra miljö, God djuromsorg, God hälsa 

och Socialt ansvar. En balans mellan djurhållning och växtodling är viktig. Därför ska en 

så stor del som möjligt av djurens foder produceras på den egna gården.  

En KRAV-godkänd produktion kan bli underkänd om arbetsvillkor och sociala 

förhållanden vid produktionsplatsen är undermåliga. Risken finns att lantarbetare blir 

skadade av de stora mängder kemiska bekämpningsmedel, som används vid odling av 

exportgrödor. Dessa skador existerar inte vid ekologiska odlingar
18

. 

Marin Stewardship Council är en organisation som belönar ansvarsfullt 

fiske som blivit testat mot deras miljöstandard och fått den blåa 

märkningen som bevis på att de uppfyller kraven. 
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Ett företag som vill använda miljömärket på fisk- och skaldjursprodukter måste först 

genomgå en spårbarhetscertifiering som visar att bara fisk- och skaldjursprodukter från 

certifierade fisken marknadsförs som MSC-märkta. 

1999 anslöt sig de första fiskena till MSC-programmet. Tio år senare finns fler än 160 

anslutna fisken internationellt. Ökad efterfrågan på fisk och skaldjur från hållbara källor, 

en verklig önskan att skydda våra bestånd och ett ökande antal fisken som upplever 

fördelarna med certifiering gör att fisken från hela världen vill bli certifierade enligt MSC:s 

miljöstandard för ett välskött och uthålligt fiske. MSC-certifierade fisken fångar 

tillsammans omkring fyra miljoner ton fisk varje år. Det är cirka fyra procent av all fisk 

som fångas i hela världen enligt FAO:s (Food and Agriculture Organization) beräkningar. 

De fisken som befinner sig i granskningsprocessen fångar ytterligare 2,85 miljoner ton 

fisk, vilket är cirka tre procent av all fisk som fångas i världen varje år. 

MSC är den enda miljöstandarden för fiske som är internationellt erkänd. Med hjälp av 

dess miljöprinciper bedöms det om ett fiske är välskött och hållbart. Ett välskött och 

hållbart fiske kännetecknas av att det skyddar fiskarterna och deras omgivande miljö 

samtidigt som det tillåter ett ansvarsfullt utnyttjande av dem. Ett hållbart fiske betyder att 

det bestånd man fiskar ur lever på en hälsosam nivå. Ibland kanske efter att ha återhämtat 

sig från att tidigare varit utsatt. Ett välskött fiske säkerställer att det finns en framtid för 

industrin och för alla dem som är beroende av fisket för sitt uppehälle
19

. 
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3. Metod 

 

3.1 Val av ämne 

Intresset rörande ekologisk konsumtion väcktes då vi de senaste åren märkt en ökad 

medvetenhet hos oss som konsumenter gällande ekologiska produkter. Vårt mål var att 

försöka forska i och ta reda på om symbolerna och märkena som visar på att en produkt är 

ekologiskt certifierad har någon betydelse för konsumenterna i deras val av dagligvaror. Vi 

ville veta om den ökade medvetenheten av ekologiska märkningarna har blivit en trend hos 

konsumenterna och om det har att göra med de miljöfrågor som existerar idag? 

3.2 Tillvägagångssätt 

Det finns olika typer av insamlingssätt vid datainsamling. Man kan använda sig av 

personliga/djup intervjuer, telefonintervjuer, intervjuer via e-mail, enkäter både personliga 

eller via e-mail eller observationer. Alla dessa har sina egna egenskaper och är bra på olika 

sätt och till olika undersökningar.  

Valet i om man ska använda sig av enkäter eller intervjuer tar ofta sin utgångspunkt i vilket 

syfte undersökningen har. Vid insamlingen av empiriskt material har vi valt att göra 

enkätundersökningar i första hand för att det kan göras på ett förhållandevis stort urval 

samtidigt som vi skulle får svaren inom relativt kort tid. Negativt med enkätundersökning 

är att antalet frågor blir begränsade då det inte får ta för lång tid att svara på frågorna. 

Ytterligare en sak som är negativt med enkätundersökningar är att det inte finns utrymme 

för respondenten att ställa följdfrågor om det är något som är oklart samt att det inte finns 

utrymme till följdfrågor eller fördjupning av den som ansvarar för undersökningen. För att 

så långt som möjligt kunna undvika dessa negativa saker är det viktigt att utformandet av 

enkäten görs så noggrant som möjligt
20

.  

För att se om vår enkät var väl utvecklad och om frågorna uppfattades korrekt gjorde vi 

fyra provenkäter på vänner i vår bekantskap. Det är ett bra sätt för att kunna ändra och 

omformulera frågorna, till den ”riktiga” enkätundersökningen, om frågorna skulle behövas 

förtydligas eller dylikt
21

.   
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Som komplement till våra enkäter gjordes även två telefonintervjuer med två personer på 

olika företag som arbetar med certifiering av ekologiska produkter.  

När det gäller urvalet av respondenter till enkäterna har vi valt att använda oss av ett 

bekvämlighetsurval vilket innebär att vi frågat personer som har funnits i vår närhet vid de 

valda tillfällena
22

.  

Vi har även använt oss av ett kvoturval för att få ett resultat som speglar en viss population 

och för att få den fördelning av individer i olika kategorier vi ansåg att vi behövde. Med 

kvoturval menas att man söker en viss grupp individer för att täcka den kvot som behövs 

för att kunna utföra sin undersökning. Nackdelen med kvoturval är dock att allt ansvar 

ligger hos intervjuaren och kan medföra att det endast ger en ytlig representation av 

populationen
23

.  

 

När en kvoturvalsundersökning utförs är det således sannolikt att det blir en del bortfall av 

personer som väljer att inte besvara de frågor som intervjuaren önskar ställa. Problemet 

med bortfall kan handla om att de som väljer att inte delta i undersökningen skiljer sig från 

de som väljer att delta vilket kan bidra till att man inte får en tillräckligt representativ 

målgrupp. För att kunna minska bortfall i största mån kan det underlätta att man som 

intervjuare har förberett sig till den grad för att kunna ge en kortare förklaring och tydliga 

instruktioner som motiv för undersökningen
24

. 

 

3.3 Datainsamling, enkäter, intervjuer samt dokument 

Då vårt empiriska material kräver att en studie görs av en bred målgrupp har vi valt att 

främst använda oss av en enkätundersökning som insamlingsmetod för att få kundens 

perspektiv på konsumtion. För att kunna göra en rättvis bedömning utav de enkäter som 

fyllts i har vi noga sett till att sprida enkäterna till olika målgrupper och åldrar för att på så 

sätt kunna se till en större helhet av konsumtionsmönster hos individer. Totalt gjordes en 

enkätundersökning på 250 personer i olika åldrar, städer och livsmedelsbutiker. 

Åldersfördelningen såg ut enligt följande; 15-24 – 42 stycken, 25-34 – 51 stycken, 35-44 – 
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72 stycken, 45-54 – 30 stycken, 55-64 – 35 stycken och till slut 65 + 20 stycken. Genom 

att lämna ut cirka 70 av enkäterna på två olika företag i Malmö, har vi på ett smidigt sätt 

kunnat få in svar från en relativt bred målgrupp från dessa företag då de anställda på 

företagen är i åldrarna 20-60 år. Vi har även samlat in våra enkätsvar genom att stå utanför 

valda livsmedelsaffärer i Helsingborg, Göteborg och Höllviken.  För att på bästa sätt nå 

den bredd av olika konsumenter vi önskade valde vi att ställa oss utanför de, enligt oss, 

mest välkända livsmedelsbutikerna Willys, Coop, Citygross och ICA i de tre valda 

städerna. I Helsingborg fick vi in 20 enkäter på Ica Maxi stormarknad och 15 på Citygross 

i Hyllinge. I Göteborg samlade vi in 30 enkäter på Willys i Mölndal och 20 stycken på 

Coop i Landala. På Ica Toppen i Höllviken samlades in 30 enkäter och 15 stycken på Coop 

Forum i Höllviken. För att nå målgruppen studenter valde vi att lämna ut 50 enkäter på 

Campus i Helsingborg vilket var ett ganska självklart val. Valet av städer var också relativt 

självklara då dessa tre städer ligger nära till hands för oss båda.  Vår enkätundersökning 

gjordes vid ett flertal olika tillfällen under veckorna 16-18. Vi vill uppmärksamma om att 

vi är väl medvetna om det olika antal respondenter som finns i de olika åldersgrupper vi 

undersökt i våra enkäter. Vi har dock tagit hänsyn till dessa antal och haft det i beaktning i 

vår analys av det empiriska materialet.    

Den första telefonintervjun som gjordes var med marknadsföringsansvarig på företaget 

KRAV. Vår andra telefonintervju var med en svensk representant, bosatt i London, med 

titeln commercial officer för det globala företaget Marine Stewardship Council, vilket 

hädanefter kommer benämnas med MSC.  

3.3.1 Enkäter 

I en enkätundersökning kan man välja mellan att göra en kvantitativ eller kvalitativ 

undersökning. Den kvantitativa metoden används när man vill ställa frågor gällande hur 

ofta, hur många eller hur vanligt. Den kvalitativa metoden används när man ställer frågor 

gällande att förstå och hitta mönster hur människor resonerar och reagerar
25

.  

Vi använder oss av standardisering i våra enkäter vilket betyder att formulären ser exakt 

likadana ut till alla i undersökningen. Då vi kommer att dela ut enkäterna under olika 
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förhållanden kan vi inte säga att sättet som enkäterna besvaras är standardiserat
26

. Vi 

kommer inte att använda oss av ostrukturerade enkäter då vi inte vill ha skilda svar som 

enkelt kan förekomma när den som svarar får svara med fri text. I och med att vi vill 

använda standardiserad enkät vill vi även ha standardiserade svar
27

.    

I vår enkät har vi använt oss av ett kvantitativt tänkande då vi använt svarsalternativ som 

involverar hur ofta, hur många eller hur vanligt. Men samtidigt använder vi en kvalitativ 

metod då vi vill hitta ett mönster i hur människor konsumerar ekologiska produkter
28

. Vi 

har alltså valt att göra en blandning av både kvalitativ och kvantitativ metod i vårt 

enkätformulär.  

I vissa av frågorna har vi arbetat med Likertskala där de intervjuade fyller i en skala där 

instämmer i olika hög grad
29

.   

11 av våra frågor i enkäten är slutna frågor och en är en öppen fråga. Genom att använda 

oss av slutna frågor blir det enklare för oss att koda
30

 och jämföra de olika svaren då 

frågorna har fasta svarsalternativ. Den öppna frågan gällde varför de inte konsumerade 

ekologiska produkter och vi valde att ha denna öppen då det hade varit svårt för oss att 

hitta alternativ som skulle kunna passa alla. På detta sätt kunde det även bli möjligt för oss 

att få nya perspektiv på frågan som vi inte tänkt på tidigare
31

. Dock visade det sig att de 

som svarade på denna fråga var eniga om varför de inte konsumerade ekologiska 

produkter, vilket gjorde det enkelt för oss i kodningen.     

Totalt i vår undersökning svarade 132 män och 118 kvinnor på enkäterna och 

åldersintervallerna var relativt spridda. 

3.3.2 Intervjuer 

Genom att använda oss av intervjuer med företrädare på KRAV och MSC har vi fått större 

insikt i vad de använder för marknadsföringsmetoder för att göra konsumenterna medvetna 
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om deras märkning. Vi ansåg att det var bra att kunna få deras synvinkel på 

marknadsföringen av de ekologiska produkterna. Vi ville även veta hur dessa företag vill 

framställa sig i konsumentens ögon.   

Negativt med att göra intervjuer är att den intervjuade lätt kan påverkas av intervjuarens 

sätt att ställa frågor på
32

, men i och med att vi valt att göra intervjuerna via telefon 

drabbades vi inte lika mycket av detta.  

3.4 Metodens kvalitet 

När vi ser tillbaka på hur metodens kvalitet har varit i denna process, kan vi säga att vi är 

nöjda med de val vi gjort gällande både enkäter och telefonintervjuer. Dock erkänner vi att 

det empiriska materialet i form av telefonintervjuerna kan ses som relativt tunt. Detta har 

vi varit medvetna om då valet att enbart intervjua två av flera ekologiska varumärken var 

ett avsiktligt val då intervjuerna enbart är ett komplement till enkätsvaren. Även fast detta 

enbart var ett komplement till enkäterna hade det kanske i vissa lägen varit bra att intervjua 

fler företag för att få en bredare syn på hur dessa olika ekologiska varumärken arbetar med 

sin marknadsföring. Steinar Kvale skriver i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun att 

det är viktigt att vi som intervjuare hela tiden har i beaktning att de svar vi får från 

intervjuerna både kan vara sant och falskt
33

. Det innebär att vi har varit tvungna att försöka 

ha ett objektivt synsätt på det empiriska materialet. 

Bryman
34

 skriver om hur viktigt det är med tillförlitligheten i de svar som samlats in. Det 

är svårt för oss att säga att respondenterna har svarat ärligt i sina enkäter för det kan vi 

aldrig få reda på, men vi utgår självklart från att så är fallet. Det kan dock förekomma att 

respondenterna ”överdriver” sina svar en aning då de kanske vill framstå i bättre dager 

genom att fylla i att de konsumerar mycket ekologiskt för att värna om miljön.       

3.5 Förförståelse 

 

Under tiden vi har skrivit denna uppsats har det förekommit en del information från våra 

respondenter som vi har haft en del fördomar om. Vissa av svaren som vi fått från 
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respondenterna har varit svar som vi redan innan vi fått svaren hade förväntat oss. En av de 

frågor som vi förväntade oss ett visst svar från var frågan angående i vilken omfattning de 

konsumerade ekologiska livsmedel.  

En annan fördom som vi har är att vi anser att dagens konsument är relativt lättpåverkad av 

det synliga och ytliga. Med det synliga och ytliga menar vi att, av egna erfarenheter, 

produktens symboliska värde såsom varumärke, förpackning och reklam har stor betydelse 

för konsumenten i valet av produkt. Vi tror att människan blir tillfreds med sig själv genom 

att konsumera symboler som förhöjer deras självkänsla och välmående. 

 



 

 

4. Teoretiskt ramverk 

4.1 Konsumtion 

I detta första avsnitt fokuserar vi på frågan om hur konsumenter väljer livsmedel. Detta är 

en fråga som t ex intresserat Solomon och hans medarbetare. De har undersökt människors 

attityder till konsumtion. Solomon et al har forskat om en modell som är framställd för att 

förstå beteendet hos konsumenter. Denna modell kallas ABC-modellen, Affection, 

Behaviour, Cognition, och är framställd för att förstå vad konsumenten anser om ett 

attitydobjekt, vad konsumenten har för avsikter att gör något gällande attitydobjekt samt 

vilka föreställningar konsumenten har om attitydobjektet.
35

 Affection handlar om vilka val 

konsumenten gör och vilka känslor denne har för de specifika produkterna, här handlar det 

om vad personen i fråga tycker om och föredrar i första hand
36

. Behaviour handlar om 

beteendet hos konsumenten och vilket framtida beteende konsumenten förväntas ha i 

relation till produkten
37

. Cognition innebär en beskrivning av vad konsumenten vet och 

känner till om ett objekt eller en individ. I denna del så har konsumenten medvetenhet om 

existensen av en viss produkt och har också sin egen uppfattning om vad betydelsen är för 

denna produkt och hur viktig den kan vara
38

. 

 

Rashid et al skriver också om konsumentattityder och specifikt kring miljömärkning. De 

menar att konsumenten reagerar på ett konsekvent gynnsamt eller ogynnsamt sätt med 

avseende på miljön och att attityder är den faktor som är viktigast för konsumenters vilja 

att betala mer för ekologiska produkter
39

.   

Samma författare skriver även om konsumentens köpbeteende där de menar att avsikten 

med de ekologiska inköp som konsumenten gör kan beskrivas som sannolikheten och 
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viljan för en person, som överväger inköpsalternativ, att i första hand välja produkter med 

miljövänliga funktioner i förhållande till konventionellt odlade produkter
40

. 

Anledningen till att vi väljer en produkt, framför en annan, tar sin utgångspunkt i vem du 

är som person och vilken social klass du tillhör. Vad du som individ har för bakgrund och 

vilken relation du har till den specifika produkten är också avgörande faktorer. Detta 

handlar om olika mönster och beteende i konsumentens val
41

.  

En del individer anser att förpackningar och utseende spelar en betydande roll i valet av 

produkter. Östberg & Kaijser talar om en produkts symboliska egenskaper och just hur 

förpackningar och reklam lurar konsumenterna till att köpa vissa produkter. De menar att 

det yttre hos en produkt har lika stor betydelse som dess funktionalitet
42. Samma författare 

beskriver en modell som uppkommer i samband med marknadsföring och försäljning. 

Modellen kallas AIDA och står för Attention, Interest, Desire och Action. Modellen 

används som ett hjälpmedel i den process konsumenten går igenom innan de gör sina 

slutgiltiga konsumtionsval
43

.  

4.2 Identitet 

Även den sociala identiteten har betydelse för hur vi konsumerar. En individs identitet kan 

liknas vid en brygga mellan en persons unikhet och samhället och identitet är inte längre en 

individuell egenskap utan mer en kollektiv samhörighet som speglar en viss roll och 

tillhörighet.
44

 Den sociala identiteten ger individen en plats i samhället. Som individer går 

vi in i olika roller där samhället är en teater som sedan definierar olika roller för individer 

och det är mycket möjligt att inneha flera roller både privat och yrkesmässigt. När vi går in 

i en roll definieras också vår identitet, vi blir poliser, föräldrar, läkare eller lärare. Med 

varje roll följer ett ”manus” för hur vi ska bete oss vilket gör att våra handlingsmöjligheter 

begränsas. För att verka trovärdiga måste vi därför anpassa oss till manuset för att vara 

värdiga rollen och på rätt sätt spegla beteendet. Givetvis finns möjlighet att tänja på rollens 
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ramar men den rolldistansen har sin gräns för att inte beteendet ska ändras helt
45

. 

Dessa roller, beskriver Hammarén & Johansson, förändras ständigt i takt med att samhället 

förändras i stadig takt. Det är idag inte lika enkelt att tala om exempelvis manligt och 

kvinnligt då dessa roller börjar suddas ut allt mer. Detta anser Hammarén & Johansson till 

en viss del har att göra med att på grund av samhällsutvecklingen och framväxten av ett 

mer komplext samhälle, med mer flytande positioner
46

. Det kan dock inte helt uteslutas att 

Hammarén & Johansson och Östberg & Kaijsers olika synsätt hänger samman till viss del. 

Symboler och utseende är det första som konsumenten ser och lockas av även då 

samhällets ”traditionella” positioner håller på att förändras. 

 

Många teoretiker hävdar att identiteten präglas av den roll man fått från barnsben och att 

det är den som ligger till grund för de identitetsroller som intas senare i livet. Dock menar 

Peter Berger, en tysk sociolog, att individen själv är tvungen att engagera sig i sig själv och 

därmed utveckla sin identitet. Han vill påstå att identiteten inte längre definieras av 

föräldrars tillhörighet, släktband eller kön utan att det istället innebär att det existerar ett 

reaktivt stort spelrum för identitetsarbete för varje individ
47

. 

4.3 Märkning 

Paterson menar att produktens varumärke och igenkännandet av märket kan ha betydelse i 

valet av produkter
48

. En produkts värde kan mätas i faktorer som pris, funktion, hantverk 

och hållbarhet vilket då betyder att dessa faktorer är av stor betydelse för konsumenten
49

. 

Varumärken är något som Holt anser viktiga för konsumenten i valet av produkter och 

dessa varumärken kan vara allt från personer, bilmärken, varumärken eller universitet som 

har en viss betydelse eller någonting som symboliserar dem. Holt menar att som människa 

identifierar vi oss själva väldigt mycket med varumärken i vår vardag.
50

 Duncan skriver i 
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boken, Using advertising and promotion to build brands, om betydelsen kring att bygga 

upp ett varumärkesbudskap. Att kunna förmedla sitt märkesbudskap, så att det når ut till 

rätt kunder och på rätt sätt, är inte enkelt och Duncan tar upp olika sätt att göra detta på.
51 

Tidigare studier, gjorda av Rashid et al visar att information om miljöresultat har stort 

inflytande på konsumenternas uppfattning om miljömärkta produkter
52

. Horne, i artikeln 

Ecolabeling, hävdar den nästan totala motsatsen. Han anser att han kunde, efter översyn av 

miljömärkningsprogram, konstatera att information kring miljömärkning och dess mening 

om att kunna få allmänheten till att konsumera mer ekologiskt, i längden är ohållbart
53

. 

Han menar att vid första anblick så påverkas konsumenten av märkningen av produkten 

men inte att det har den påverkan som bidrar till ett förändrat konsumtionsbeteende. Vi 

anser dock att det krävs ett upprepat igenkännande hos konsumenten som i sin tur bidrar 

till att konsumenten inser vad miljömärkningen står för och därmed kan agera medvetet 

kring sin syn på ekologiska produkter. 

4.4 Media 

Då vi vill se hur konsumenterna påverkas av miljömärkningen i sitt val av livsmedel frågar 

vi oss vilken betydelse media har när det gäller att påverka konsumenten. Hur påverkas vi 

av reklam kring olika varumärken och miljömärkning som KRAV och MSC?  

 

Lennart Weibull & Stig Hadenius skriver om hur media i allmänhet spelar en viktig roll i 

dagen samhälle inom nästan alla områden
54

. Medierna utgör en viktig aktör och struktur 

när det gäller att förstå och analysera hur människor påverkas och formas och samtidigt 

förhåller sig till samtidskulturen. Hammarén & Johansson menar dock att teorier kring 

mediepåverkan kan tendera till att gå till en viss överdrift och att det finns en allt för stor 

tilltro till hur reklam styr människors konsumtion. De menar att nu för tiden är människan 

mer kritisk till media och under 2000-talet har det gått över till ett mer samhälleligt 
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maktmönster. Det innebär dock inte att all påverkan är utom synhåll utan att det enbart 

tagit sig andra uttryck och skepnader för hur människor förhåller sig och påverkas av 

media idag. Stuart Hall skriver i, Hammarén och Johanssons bok Identitet), att det finns 

flera sätt för konsumenten att förhålla sig till medieinnehåll och han delar upp det i tre 

olika förhållningssätt: den dominerande, den förhandlande och den oppositionella 

positionen. Med den dominerande positionen menas detsamma som att godta maktens 

budskap helt och mottagaren har därför inget kritiskt förhållningssätt till det man ser eller 

läser. Den förhandlande positionen innebär att människan delvis kritiserar men ändå 

accepterar en hel del av det medieintag som fås. Den oppositionella positionen menar att 

individen till största del är kritisk till det som presenteras och har ett objektivt synsätt till 

det hela. I verkligheten och praktiken pendlar förstås människan mellan alla dessa tre 

ovanstående.
55
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5. Empiriskt material - Vad ansåg våra respondenter om 

ekologiskt? 

Vi väljer att redovisa resultatet uppdelat på sex åldersgrupper; 25-24, 25-34, 35-44, 45-54, 

55-64 samt 65+. 

5.1 Ålder 15-24  

Vår första åldersintervall, vilket även är den yngsta, (15-24 år) består av totalt 42 personer 

varav 16 stycken är män och 26 stycken är kvinnor. Alla hade en genomförd 

gymnasieutbildning och 16 av dessa hade en akademisk utbildning i form av universitet 

eller högskola. I frågan gällande huruvida denna åldersgrupp konsumerade ekologiska 

dagligvaror svarade lika många ja som vet ej medan elva stycken svarade nej. Majoriteten 

visste heller inte varför de konsumerade ekologiskt. Då flertalet i denna åldersintervall är i 

början av sitt vuxenliv och många är studerande påverkar givetvis detta deras svar också 

angående varför de ej konsumerar ekologiskt. Av de elva respondenter som svarat nej till 

att vara ekologiska konsumenter svarade samtliga att anledningen var prisskillnaden. Detta 

stärks även i deras svar rörande om deras konsumtionsmönster hade förändrats om priserna 

hade varit de samma då samtliga, utom fem, svarat ja. Det visade sig att i princip alla i 

åldersgruppen enbart konsumerade ekologiskt vid enstaka fall, eller oftast av ren slump, 

trots att intresset och medvetenheten kring såväl märkning som miljö var stort hos 

respondenterna.  
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Figur 1 – Handlar du ekologiska produkter 

5.2 Ålder 25-34 

Åldersintervallen 25-34 år var uppdelad i 20 män och 31 kvinnor, varav 20 av dessa hade 

en gymnasieutbildning som högsta genomförda utbildning och 31 stycken hade akademisk 



 

 

utbildning. Denna åldersgrupp var mycket positiva till ekologiska livsmedel och hela 31 

stycken konsumerade ekologiskt vilka var jämnt fördelat på män och kvinnor. Av de totala 

51 stycken i åldersgruppen var de 10 stycken som inte konsumerade ekologiskt alls och 10 

stycken som inte var medvetna huruvida de handlade ekologiskt eller inte. Av de 10 som 

inte konsumerade ekologiskt var de bara åtta som besvarade frågan av vilken anledning de 

inte handlade, och priset kom till att bli den avgörande faktorn för samtliga. Av de som 

konsumerade ekologiskt var det till mestadels ett inkonsekvent handlande då det mest 

handlade om enstaka produkter varje gång de handlade eller att de konsumerade ekologiskt 

av ren slump. Det var endast ett fåtal som handlade i största mån varje gång de handlade. 

Denna grupp konsumerade ekologiskt till största del av anledningen till att det bidrog till 

bättre hälsa och var bättre för miljön. De flesta i denna åldersintervall ansåg sig vara gröna 

konsumenter av lägsta grad. Det var endast fem stycken som ansåg sig vara grön 

konsument av hög grad.  
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Figur 2 – I vilken grad anser du dig vara en grön konsument      

5.3 Ålder 35-44 

Vår tredje åldersgrupp bestod av 72 respondenter i intervallen 35-44 år, 46 män och 26 

kvinnor där de flesta hade, som högst, en gymnasial utbildning. I den här gruppen 

konsumerade majoriteten ekologiskt men det var dock flest kvinnor som ansåg sig handla 

ekologiskt. Anledningen till deras ekologiska konsumtion var till största del miljöfrågor 

och på grund av kvaliteten. Vilket är rätt intressant då vi i frågan huruvida de ansåg sig 

som gröna konsumenter var flertalet män som stod för att anse sig som dessa. Återigen var 

priset en avgörande faktor gällande deras konsumtion av ekologiska dagligvaror och 

majoriteten hade konsumerat mer om ett lägre pris hade existerat. Samtliga hade dock god 

kännedom om de olika märkningarna.  
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Figur 3 – Av vilken anledning konsumerar du ekologiska produkter 

5.4 Ålder 45-54 

Gruppen 45-54 år bestod av 20 män och 10 kvinnor vilka de flesta av dessa endast hade en 

grundskoleutbildning. I denna grupp konsumerade 20 stycken av 30 ekologiskt och 

återigen var anledningen till att inte konsumera ekologiskt priset hos de resterande 

respondenter som svarat nej. Nästintill alla hade konsumerat mer ekologiskt om priset hade 

varit lägre och mer likt de konventionella dagligvarorna. I princip var kvaliteten den 

avgörande faktorn för deras val av att konsumera ekologiskt. De flesta av respondenterna 

konsumerade ekologiskt av ren slump men det var ändå ett flertal som försökte konsumera 

ekologiskt i största mån vilket också kunde urskiljas vid analys av svaren på frågan i vilken 

grad de ansåg sig vara en grön konsument, då de flesta svarat att de ansåg sig ligga på en 

medelnivå.  
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Figur 4 – Hade du handlat mer ekologiskt om priset hade varit detsamma 



 

 

5.5 Ålder 55-64 

I den femte åldersintervallen var det 20 stycken män och 15 kvinnor i åldrarna 55-64 år. 

Totalt var det 35 respondenter och nästan samtliga hade en gymnasial utbildning. 25 

stycken av dessa 30 konsumerade ekologiskt därför att de värnade om miljön och detta var 

ett jämnt fördelat svar mellan kvinnor och män. De tio som inte visste om de konsumerade 

ekologiskt eller svarade nej på frågan svarade samtliga att priset spelade roll till deras 

agerande och alla utom fem svarade att deras konsumtion rörande ekologiska dagligvaror 

hade förändrats om priset var lägre. Ingen av respondenterna ansåg sig vara grön 

konsument av hög grad utan resultatet blev relativt jämnt fördelat mellan graden låg och 

medel. Det var dock ändå hela 25 stycken som konsumerade enstaka produkter vid varje 

inköpstillfälle.  
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Figur 5 – I vilken grad anser du dig vara en grön konsument 

5.6 Ålder 65+ 

I vår äldsta åldersgrupp (65+ år) frågade vi totalt 20 respondenter där antalet kvinnor och 

män var jämnt fördelade och flertalet i den här gruppen hade endast avslutad 

grundskoleutbildning. Hälften konsumerade ekologiskt och dessa var i princip endast 

kvinnor. Till skillnad från de andra åldersintervallerna ansåg samtliga av dessa 

respondenter att anledningen till att inte konsumera ekologiskt berodde på märkningen 

vilket också framkom i resultatet rörande igenkännandet av de olika ekologiska märken vi 

presenterade för dem. Hälften menade att de konsumerade ekologiskt på grund av miljön 

medan hälften inte visste eller helt enkelt inte handlar ekologiskt. De säger dock att de 

hade konsumerat ekologiskt i större utsträckning om priset hade varit lägre.  
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Figur 6 – Av vilken anledning konsumerar du inte ekologiska produkter  



 

 

 6. Avhandlande del 

Efter presentationen av vårt empiriska material kommer vi nu att föra en analys baserad 

på detta material. Vi har i analysen gjort ett medvetet val med att blanda teori, empiri och 

analys då vi anser att detta ger en mer tydlighet i uppsatsen. Detta arbetssätt anser vi 

också vara det mest optimala valet utifrån de erfarenheter vi har haft från tidigare 

uppsatser.  

6.1 Moral och etik, det är frågan. 

Då vi hade en fråga gällande i vilken grad respondenterna ansåg sig vara gröna 

konsumenter var det majoriteten som ansåg sig tillhöra den klassen som var av medel grad 

grön konsument. Samma personer svarade dock sedan att de endast handlade enstaka 

produkter eller att det oftast blev av ren slump. Därför kopplar vi det direkt tillbaka till att 

detta konsumtionsbeteende känns, enligt oss, som att det grundar sig i ett slags 

identitetsskapande. Respondenterna ville framställa sig som att de är gröna konsumenter 

med god kännedom kring det ekologiska levernet men efter att vi granskat enkätsvaren 

kunde vi urskilja att svaren inte riktigt hörde samman. 
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Figur 7 - I vilken grad anser du dig vara en grön konsument? 



 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Enstaka 
produkter varje 

gång du 
handlar

I största mån 
varje gång du 

handlar

Ibland av ren 
slump

Aldrig

Kvinna 15-24

Man 15-24

Kvinna 25-34

Man 25-34

Kvinna 35-44

Man 35-44

Kvinna 45-54

Man 45-54

Kvinna 55-64

 

Figur 8 - I vilken omfattning konsumerar du ekologiska produkter? 

 

Då i princip alla kände igen symbolerna för KRAV, Nyckelhålet och Svanen var det få som 

kände igen de resterande sju. Det kan ju vara så att de som ansåg sig vara gröna 

konsumenter enbart handlar ekologiskt av just dessa märken men i våra ögon verkar det 

osannolikt då, enligt oss, det krävs mer för att se sig själv som en grön konsument.  
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Figur 9 - Kryssa i de märken du är familjär med 

 

Människan idag konsumerar för att skapa sig en identitet som är menad att bygga den 

individualitet som de vill förmedla till resten av samhället, och detta görs ofta med hjälp av 

materiella ting. Jacob Östberg & Lars Kaijser stärker detta resonemang, i sin bok 

Konsumtion, kring att konsumtion och identitet går hand i hand i dagens samhälle då man 

genom sitt handlande vill framhäva sin identitet. Konsumtionen har fått en helt annan roll i 



 

 

dagens läge än vad den hade förr. Idag är konsumtion en viktig roll i människans vardag 

och speglar ofta vilken roll du har i samhället. Varumärken och konsumtionsobjekt har 

blivit mer symboliska resurser som används vid arbetet att forma din identitet
56

. 

 

När vi frågade respondenterna hur ofta de konsumerade ekologiskt var det en majoritet 

som enbart konsumerade vid enstaka tillfällen eller av ren slump. Vi frågade oss då varför 

de gjorde just det valet vid de enstaka tillfällena, och varför inte jämt? Varför handlar man 

då ekologiskt över huvudtaget? Vi fick känslan av att en del att de konsumerade ekologiska 

produkter för att stilla någon form av samvetskval. De hade egentligen inga belägg för 

varför de gjorde valen de gjorde förutom att det skulle vara bra för miljön och kvaliteten 

var bättre. Det känns därför som om många i samhället känner att de bör agera och 

konsumera på ett visst sätt för att på så vis kunna känna sig delaktiga i den debatt som 

pågår i samhället i nuläget, rörande miljömedvetenhet. Att de ska kunna passa in i den 

kollektiva samhörighet och på det sättet kunna få känslan att de bidrar med något 

meningsfullt till samhället. Erving Goffman beskriver, i sin bok Jaget och maskerna, 

samhället som en scen, med alla dess sociala strukturer, där individen sedan definieras via 

en roll. Detta rollspel är en ständigt pågående process där varje roll följer ett manus som 

säger hur just denna roll ska ”spelas”.
57

 Vi drar direkt kopplingen till hur även detta syns i 

konsumtionsmönster. För att bibehålla den roll du söker så krävs det att du ständigt gör 

vissa val som individ. Mark Paterson skriver i sin bok, Consumption in everyday life, att 

varför vi väljer en produkt framför en annan kan ta sin utgångspunkt i vem du är som 

person, vilken social klass du tillhör, din bakgrund samt tidigare erfarenhet av produkten. 

Det kan ha att göra med hur du är som person och om du är uppväxt med en viss typ av 

produkt eller ett visst sätt att tänka och därmed konsumera. Om dina föräldrar alltid har 

konsumerat ett visst märke är sannolikheten att du också konsumerar detta märke eller 

produkt relativt stor
58

. Men till skillnad från Patersons synsätt menar Peter Berger, tysk 

sociolog, att individen själv måste engagera sig i sitt eget identitetsutvecklande. Han 

hävdar att identitet inte längre definieras av föräldrars tillhörighet, släktband eller kön utan 

att det i dagens samhälle existerar möjligheter och spelrum för egen uppbyggnad av 
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identiteten, vilket han kallar för relativ öppenhet.59
 Vi anser, likt Paterson, att det är svårt 

att inte påverkas av sitt ursprung och sina tidigare erfarenheter gällande 

konsumtionsmönster och identitet. Det handlar ju trots allt om att bygga vidare på sin 

identitet på den grund man fått från barnsben oavsett om den i framtiden tar olika 

vändningar. Man hamnar allt för ofta i situationer där påverkan från andra individer, eller 

samhället, är ett faktum. Detta görs automatiskt att du formas åt endera hållet men till 

grunden anser vi det handlar om en gemenskap och känslan av att tillhöra en grupp. Av 

våra respondenter var det några, främst i åldersgrupperna 45-64 år, som verkade angelägna 

om att bli uppfattade som att de var medvetna om vikten av att konsumera ekologiskt. 

Dessa personer var mestadels män. Vi tror att en av anledningarna till varför detta var ett 

faktum är för att vi fick känslan av att denna grupp kände sig nästan tvungna att konsumera 

ekologiskt. De anses nog av samhället som den åldersgrupp som bör ha råd och ta det 

ansvar gentemot den yngre generationen. De ska agera på ett vuxet sätt utåt och vara ett 

gott föredöme för resterande personer. Den yngre generationen kommer, enligt oss, lite 

lättare undan med att inte handla ekologiskt då de kanske inte riktigt befinner sig i det 

stadigaste skedet i livet. Detta rättfärdigar verkligen inte de stämplar som samhället sätter 

på olika åldersgrupper men vi hävdar ändå att så är fallet. 
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Figur 10 - Konsumerar du ekologiska produkter? 

 

Då ålder spelar stor roll i samhället när det kommer till hur ett konsumtionsmönster är 

accepterat eller inte är det likadant när det kommer till utbildning hos en individ. Hur du 
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agerar, bor och vilket yrke du har säger oftast mycket om dig som person. I vår enkätfråga, 

rörande utbildningsnivå, kunde vi utläsa ett visst konsumtionsmönster hos respondenterna. 

Av de 71 stycken som hade en akademisk utbildning var det hela 65 som svarade ja till att 

de konsumerade ekologiskt. Att utfallet blev nästan hundraprocentigt gjorde att vi kunde 

dra en parallell till ett konsumtionsmönster som speglar en viss samhörighet 

respondenterna emellan.  
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Figur 11 - Vilken är din högsta genomförda utbildningsnivå? 

 

Nils Hammarén & Thomas Johansson för, i boken Identitet, ett resonemang kring Pierre 

Bourdieu’s mening angående enskilda objekt som tillsammans bildar ett system. Bourdieu 

menar att de enskilda objekten som bildar detta system berättar vilken social tillhörighet, 

livsstil och status en människa har. Människors val av stil, smak och konsumtion handlar 

många gånger om den ekonomiska situation de befinner sig i och vad ekonomin tillåter en 

att spendera. Detta bidrar till att människor placeras i grupper och samhällsklasser som 

präglas av deras ekonomi och därmed deras konsumtion.
60

 Återigen för att hårddra så anser 

vi att sannolikheten ofta är större för en med akademisk utbildning att ha ett högavlönat 

yrke vilket därmed kan bidra till varför vårt resultat av enkätsvaren blev som det blev. Men 

det kan också vara så att individer med en akademisk utbildning anser sig själva som mer 

bildade och har kanske därmed ett större behov av en placering i det kollektiv som deltar i 

en förändringsprocess i samhället. Bourdieu anser också att det inte bara har att göra med 

en individs ekonomiska situation när det gäller skapandet av konsumtionsmönster. Han 

talar om kulturellt kapital och visar att exempelvis människor med en akademisk 
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utbildning kan ha utvecklat en mer distinkt stil och smak trots att de har relativt små 

ekonomiska resurser. Likadant som de med stora ekonomiska resurser kan ha ett lågt 

kulturellt kapital. Hur människor bor, äter och tillbringar sin fritid säger en hel del om vad 

de har för utbildning och ekonomiska resurser. De som har ett högre kulturellt kapital 

köper kanske ett dyrare vin eller livsmedel än de med lägre kapital.
61  

6.1.1 Lättpåverkad 

Dagens företag idag arbetar ständigt med marknadsföring för att nå ut till konsumenterna 

och ”berätta” för dem vilka val som är bäst för just dem. ”Kan man inte marknadsföra sig 

själv kommer man ingen vart”, har kommit att bli ett uttryck många lever med att följa 

idag och det säger rätt mycket, enligt oss, vad människan kan göra med rätt medel för att 

påverka och styra en individ eller grupp i den riktning de önskar. 

 

Under vår intervju med Kajsa på KRAV berättar hon om deras strategi för att nå ut till 

konsumenten: 

 

Vi på KRAV tycker det är extremt viktigt med sociala medier. Förra året i 
november startade vi till exempelvis en Facebook fan-page som nu kommit 
upp i 2600 medlemmar.  Vi satsar på att jobba mer på det sättet med hemsidan 
också, att ha en mer nära kontakt med konsumenten, alltså direkt kontakt.62 

  

Kajsa berättar att de även har börjat med att ha en informatör som dagligen sitter och 

svarar på frågor via telefon för de kunskapsluckor som kan finnas hos konsumenterna. En 

del av deras nya strategi är även att satsa på att delta mer på mässor och synas ute på fältet 

för att sprida den kunskap och information om deras märkning.  

 

Tidigare studier, gjorda av Rashid et al visar att förmedlad information om miljöresultat, 

som tillhandahålls av miljömärkningsorganisationer, har stort inflytande på 

konsumenternas uppfattning om miljömärkta produkter
63

.  Om så är fallet är det givetvis 

strategiskt korrekt av KRAV att ge sig ut på fältet och få en mer direkt kontakt med 

konsumenterna och kunna tillhandahålla en mer ”avslappnad” kommunikation. Men om 
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man ska se till Ralph E Horne
64

, i hans artikel Ecolabeling, hävdar han den nästan totala 

motsatsen. Horne anser att han kunde, efter en noga genomförd översyn av 

miljömärkningsprogram, konstatera att information kring miljömärkning och dess mening 

om att kunna få allmänheten till att konsumera mer ekologiskt, i längden är ohållbart
65

.  

Detta anser vi vara väl drastiskt att påstå då det, och därmed får vi hålla med Rashid et al, 

är helt omöjligt att inte förmedla ett budskap och medvetenhet hos konsumenten som sedan 

påverkar dennes val av produkt. Och motsatt till Horne anser vi det vara tvärtom gällande 

hans resonemang om att det inte skulle hålla i längden. Vi har märkt, utifrån våra enkäter, 

att konsumenterna uppskattar tryggheten och igenkännandet av en märkning vilket det 

efter ”inpräntande” av information, från exempelvis KRAV, i längden kan få. Vi kan dock 

hålla med Horne, till en viss del, om hans resonemang kring hur konsumenter ofta antar att 

miljökvaliteten förbättras genom ekologisk produktion och konsumtion av produkter med 

ekologisk märkning. Detta behöver inte nödvändigtvis vara korrekt och även förbättringar 

genom produktsubstitution kan ifrågasättas. Detta eftersom miljömärkning i allmänhet inte 

kräver särskild, systematisk livscykelanalys av miljömärkta produkter
66

. Vi menar att, trots 

att ekologiskt odlade produkter bidrar till miljön, finns det idag ingenting på 

förpackningarna som förmedlar information om huruvida det skulle bidra till en bättre 

miljö. Horne’s sätt att förhålla sig kritisk till ekologisk märkning och dess betydelse är 

intressant, enligt oss, då han är en av få som ställer sig någorlunda resonabelt kritisk till 

denna debatt.   

 

Trots ovanstående kritik gentemot spridandet av information menar vår intervjuperson 

Kajsa på KRAV att de vill satsa på att nå ut till allmänheten på ett mer ”nära” vis och 

samtidigt vill erbjuda ett bra bemötande via deras hemsida då de trots allt ser den som 

deras största och starkaste medel för att nå ut till konsumenten
67

. 

Vi håller även på att starta något som heter KRAV ambassadör. Detta för att 
få kontakt med konsumenter som vill göra något mer för miljön och för 

ekoprodukter. Vi vill därför ge dessa människor, ambassadörerna alltså, en 
möjlighet till att hjälpa KRAV på mässor och dylikt för att återigen sprida 
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kunskap och information.68 
 

Vi anser det vara smart av KRAV att göra de eldsjälar som finns där ute bland konsumenter 

mer delaktiga för att sprida och ta del av deras märkning och information. Då KRAV, trots 

dess stora igenkännande hos allmänheten, inte tidigare varit ”nära” konsumenterna kan 

denna satsning bidra till en mer ökad förståelse för märkningen och på så sätt öka den 

ekologiska konsumtionen på längre sikt. De kommer att kunna skapa en relation till 

konsumenterna och därigenom kreera större trovärdighet och lojalitet hos allmänheten. 

 

I vår studie vill vi ta reda på varför individer väljer att konsumera de ekologiskt odlade 

produkterna framför konventionellt odlade produkter. Ett sätt att ta reda på detta genom är 

att analysera om det handlar om lojalitet till de kända varumärkena.  

 

Forskaren Douglas Holt för en diskussion kring att tolka varför konsumenter är lojala till 

ett visst märke. Han anser att det först krävs att specificera vad det är konsumenten finner 

värdefullt i märket. Därefter måste man identifiera mekanismerna som upprätthåller deras 

lojalitet över tiden. Ikoniska varumärken utvecklar tre områden som är beroende av 

varandra: ”followers (anhängare), insiders och feeders”.  Det förstnämnda området 

anhängare kan liknas med dessa konsumenter som starkt identifierar sig med varumärkets 

myt. De tar hjälp av varumärkets myt gällande begäret och önskan som de upplever i sin 

vardag. Anhängare ägnar sig främst åt varumärket eftersom varumärket är betydande för 

deras identitetsbehov. ”Insiders” däremot ses som grindvakter till de myter som kan florera 

i samhället kring varumärket. ”Insiders” är ett betydelsefullt område eftersom de utövar ett 

stort inflytande bland anhängarna i gruppen. Det sista området ”feeders” består av de 

konsumenter som ofta är av majoritet och som ofta handlar de mest kända 

varumärkena.”Feeders” har bara en ytlig koppling till de värden som sprids och känner ett 

behov av status och sociala band, som konsumtion av ett visst varumärke ger
69

. Utifrån 

enkäterna såg vi att i princip alla respondenter kände igen varumärket KRAV och detta 

märke kommer troligtvis i första hand vid inköp av ekologiska livsmedel då de känner igen 

märkningen. Detta kan ses som en viss märkeslojalitet till varumärket och vi tror främst det 
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har att göra med att de har funnits längst på marknaden men även att de hela tiden försöker 

att arbeta nära sina konsumenter och har olika projekt på fältet som gör att medvetenheten 

ökar.  

 

”Det är svårt att konkurrera med till exempel KRAV märkta produkter då de har ett mycket 

starkare varumärke än vad vi har idag. KRAV har hela 98 % igenkännande av 

konsumenten.”
70

 säger Susanna, marknadsföringsansvarig på MSC. Det är därför klokt av 

MSC att de gör sig mer synliga på den svenska marknaden då vi märkte en så enorm 

skillnad på igenkännandet mellan de två märkningarna. Då konsumenter ofta är lojala mot 

endast ett eller flera märken
71

 hade det varit fördelaktigt för MSC att i alla fall försöka göra 

sig mer synlig bland allmänheten. KRAV har en lång historia bakom sig hos det svenska 

folket och därför kan det bli svårt för MSC att konkurrera med dem
72

. Men vi anser ändå 

att skulle de göra sig mer sedda och blir då mer slagkraftiga gentemot KRAV. Med tanke 

på den ökade efterfrågan av ursprungsinformation kan MSC, till skillnad från KRAV, 

därför få ett försprång konkurrensmässigt då MSC har en fullständig redogörelse på deras 

förpackningar där det informeras om hur, var och när fisken har fiskats.  

6.2 Man kan inte lära gamla hundar sitta!  

Av vår enkätundersökning att döma var det överlag relativt få personer som konsumerade 

ekologiska livsmedel i största mån varje gång de handlade vilket vi näst intill, redan innan 

vi fått svaren, hade förväntat oss. Anledningen till våra fördomar var att vi tror att 

konsumenter överlag än så länge enbart konsumerar ekologiska livsmedel till viss del då vi 

tror det är få individer som handlar enbart ekologiskt odlade produkter. Av alla 

svarsalternativ att döma angående frågan om i vilken omfattning de konsumerar ekologiskt 

var majoriteten uppdelad i att de konsumerar enstaka produkter varje gång eller att de 

handlar ekologiskt av ren slump. Detta gällde samtliga åldersgrupper men de som skiljde 

sig lite från de andra var åldersgrupperna 25-34 år och 45-54 år som båda hade vissa 

konsumenter som försökte handla ekologiskt i största mån varje gång de handlade.  
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Figur 12 - I vilken omfattning konsumerar du ekologiska produkter 

 

Detta anser vi beror på att dessa åldersgrupper är mer medvetna om vad ekologiska 

livsmedel och produkter innebär i jämförelse med de andra grupperna samt att de ofta har 

ett mer stabilt leverne vilket gör att de kan göra dessa val. Dock menar vi att de yngre 

konsumenterna, 15-24 år, är väl medvetna om ekologisk märkning men då denna grupp 

möjligtvis består av många studenter, som därav inte har så hög inkomst, bidrar det till att 

de löper större risk till att välja bort de ekologiska dagligvarorna. Att respondenterna i 

åldern 65+ år konsumerade ekologiskt varje gång men endast enstaka produkter, eller av 

ren slump, bottnar, enligt oss, i att de inte har lika stor medvetenhet om vad ekologisk 

märkning innebär och tar då istället de livsmedel som de är vana vid. Vineet Kumar et al 

beskriver hur en individ vid konsumtion befinner sig i olika faser. En av faserna behandlar 

medvetandet om ett objekt eller individ. De beskriver detta likt vårt resonemang kring 

vanor hos den äldsta åldersgruppen. Att detta skulle kunna liknas med när konsumenten 

ska välja mellan ekologiska produkter eller icke ekologiska produkter. Konsumenten har 

redan viss kunskap, uppfattning och medvetenhet om vad ekologiskt producerade 

produkter innebär men kan inte vara helt säker på att det som det ekologiska står för, är 

helt korrekt men produkten har ändå stor betydelse
73

. Utav diagrammet ovan kan vi se att 

det endast är män som har svarat att de inte konsumerar ekologiska produkter. Detta kan 

enligt oss ha att göra med att männen inte har lika bra koll och medvetenhet om de 

ekologiska märkena och väljer då de märkena som de känner igen. Det kan också vara så 
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att männen konsumerar ekologiska produkter men att de inte är medvetna om att det då de 

inte lägger så mycket vikt i vilka produkter de väljer.  
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Figur 13 - Kryssa i de märken du är familjär med 

 

Utifrån våra enkätsvar kunde vi se att det var relativt få ekologiska varumärken som 

konsumenterna kände igen, speciellt i den äldsta gruppen. KRAV, Nyckelhålsmärkning och 

Svanen var de mest familjära för respondenterna. 100 % av alla åldersgrupper var familjär 

med KRAV och näst intill alla åldersgrupper var familjära med Svanen och Nyckelhålet.  

Det här tar, enligt våra erfarenheter och observationer, grund i att ovanstående varumärken 

dominerar marknaden för ekologiska produkter idag, samt att de har funnits tillgängliga på 



 

 

marknaden längst. Vi tror att vanor är en stor del av konsumenters sätt att agera och 

framför allt för de personer som är i åldern 65+ år. Det har byggt upp och utvecklat sitt 

konsumtionsmönster i många år och troligtvis är det ofta samma produkter som slinker ner 

i matkorgen. En sådan vana kan, enligt oss, vara svår att förändra då det ständigt kommer 

nya produkter på mathyllorna och det kan vara svårt att veta vad och vilken produkt man 

ska ”lita” på. Det är då väldigt enkelt att man konsumerar det man ”alltid” konsumerat. 

6.2.1 Attityder 

Konsumenternas attityder och hur de ställer sig till ekologiska livsmedel anser vi vara 

viktigt att diskutera då attityder skiljer sig åt beroende på ålder, kön och hur man är 

uppväxt. Attityden till att konsumera ekologiska livsmedel ansåg vi vara relativt positiv 

hos våra respondenter. 153 av 250 personer konsumerade ekologiska livsmedel varav 49 % 

var män och 51 % var kvinnor.  
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Figur 14 - Konsumerar du ekologiska produkter? 

 

Vi tycker det är intressant att av dessa 153 stycken, som konsumerade ekologiska 

produkter, var det fler som ansåg sig vara av låg grad grön konsument än de som ansåg sig 

vara av hög grad. Det var endast 25 stycken som ansåg sig vara av hög grad grön 

konsument och 82 stycken som var av låg grad grön konsument. Vi ska dock ha i 

beaktande att de som inte konsumerade ekologiska livsmedel fyllde i vilken grad de ansåg 

sig vara vilket innebär att antalet låg grad blev högre. De flesta ansåg sig vara av 

medelgradig grön konsument, 143 stycken vilket vi tycker är positivt och intressant att se 

då det visar på att vi svenskar har ett positivt öga till de ekologiska livsmedlen. Men trots 

att det finns en positiv inställning till ekologiska produkter, menar Grankvist et al att detta 

inte behöver leda till att konsumenterna nödvändigtvis väljer det ekologiska alternativet. 



 

 

Trots att det finns ett intresse och en vilja att konsumera ekologiskt behöver det inte betyda 

att denna attityd följs och att attityd och beteende inte alltid behöver stämma överens. För 

har ett beteende utförts tillräckligt många gånger blir det till slut en vana vilket gör att 

konsumenten inte längre är medveten om den ursprungliga värderingen som ligger bakom 

dess agerande.
74

 Det är därför troligt att våra respondenter i grunden har en positiv 

inställning till konsumtionen av ekologiska dagligvaror men att deras vanor är så pass 

starka att deras värderingar hamnar lite i skymundan när det väl kommer till agerande. 

Detta stärks av Rashid et al när de definierar attityder kring miljö som ett inlärt beteende 

att reagera på ett konsekvent gynnsamt eller ogynnsamt sätt med avseende på miljön. 

Deras studier visar att människor som har lite kunskap om miljön visar starkt engagemang 

för miljöns välbefinnande. Attityder, i motsatt till kunskap och beteende, är enligt Rashid et 

al den viktigaste faktorn för konsumenters vilja att betala mer för ekologiska produkter
75

. 

Vår undersökning visar att ett igenkännande anses vara en viktig faktor för konsumenter 

och dess inverkan på deras köpbeteende. Med tanke på att igenkännande och pris 

fortfarande spelar en sådan stor roll i konsumentens agerande visar det att attityd och 

kunskap måste förstärkas för att konsumenten ska förändra sitt konsumtionsmönster. 

 

Dagens konsumtionssamhälle kan göra det svårt för konsumenter att välja mellan olika 

produkter i den dagliga konsumtionen. Ju fler alternativ det finns desto svårare blir valet. 

Alternativen kan bestå av att det är exakt samma produkt men märket skiljer sig åt, det kan 

vara ett varumärke av billigare sort eller en produkt som är märkt med ekologisk 

certifiering. Här kan valet bli svårt för många människor i dagens läge då många av oss 

måste tänka på ekonomin samtidigt som vi vill göra något för framtiden och vår miljö. Vi 

vill gärna gynna miljön och vi vill att våra barn och barnbarn ska växa upp i en ren och 

hälsosam miljö men samtidigt måste vi tänka på vad plånboken accepterar. Då ekologiska 

produkter är dyrare än konventionellt framställda produkter blir det ofta att det biligare 

alternativet kommer i första hand. Det handlar om vilka val och prioriteringar vi gör i vår 
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dagligvaruhandel och dessa ligger till grund för vårt konsumtionsbeteende och 

konsumtionsmönster.  

6.3 På tapeten eller inte? 

Konsumenternas miljömedvetenhet leder inte automatiskt till miljövänligt beteende och 

miljömedvetenhet leder inte alltid till förändringar i konsumentens köpbeteende
76

. 

Konsumentens köpbeteende och avsikten med de ekologiska inköp som konsumenten gör 

kan beskrivas som sannolikheten och viljan för en person, som överväger inköpsalternativ, 

att i första hand välja produkter med miljövänliga funktioner i förhållande till 

konventionellt odlade produkter
77

. Utifrån våra respondenters svar kan vi se att 

köpbeteendet gällande ekologiska livsmedel skiljde sig åt beroende på vilken åldersgrupp 

de tillhörde. 
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Figur 15 - Konsumerar du ekologiska produkter? 

 

Det ovannämnda kan liknas med symbolisk konsumtion, som innebär att det som 

konsumeras inte enbart har en funktionalitet utan konsumtionen i sig signalerar samtidigt 

någonting annat utåt
78

. Detta kan till exempel handla om att du konsumerar ekologiska 

produkter för att de som finns i din omgivning och närhet ska se att du gör någonting som 

gynnar miljön och framtiden. Genom att diskutera i vilken grad vi har medvetenhet kring 

de ekologiska märkningarna och vilka åldersgrupper som har mest medvetenhet kring 

märkena anser vi att en diskussion om medias roll i detta, är av stor vikt. Östberg och 
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Kaijser skriver om att konsumtionsmönster och marknadsideologier har en viss relation till 

varandra. Författarna hävdar, liksom oss, att konsumenten påverkas av reklam och 

marknadsföring som visas i samhället där de försöker får konsumenten att känna att våra 

liv blir bättre och att du blir en bättre människa om du konsumerar vissa produkter
79

. Vi är 

som tidigare nämnt övertygade om att många av våra respondenter inte var helt ärliga i 

sina svar gällande om de konsumerade ekologiskt. Vi kan tänka oss att det kan vara ett 

känsligt ämne att säga att man inte konsumerar ekologiskt när vi som intervjuare står 

bredvid. Vi antar dock att media har större påverkan i åldersgrupperna 25-34 och 35-44 än 

vad de har på de i åldern 65+ vilket innebär att de två yngre grupperna hör och ser de mer 

vad media har att säga och påverkas på ett annat sätt. De i åldern 65+ lägger inte, enligt 

oss, lika stor vikt kring vad medier tycker och tänker kring ekologiska livsmedel och 

handlar därmed inte lika mycket heller. Ekologiska livsmedel är för många i den 

åldersgruppen något nytt och då deras vanor kanske är mer ”inpräntade” än hos en yngre 

generation kan det vara svårare att ta till sig ett nytt beteende. Resonemanget kring 

mediepåverkan stärker även Östberg och Kaijser genom att skriva om den 

marknadskommunikation som finns idag som dagligen påminner konsumenten om att vi 

kan bli mer som medierna vill att vi ska vara om vi bara konsumerar de produkter som de 

vill att vi ska göra. Reklam, media och produkter som marknaden bjuder på har också 

inverkan på konsumenten i form av att försöka skapa en bild av vem de är eller vill vara
80

. 

När vi ställde frågan, om konsumenterna höll med om att ekologiska produkter på senare 

år blivit mer uppmärksammade, svarade majoriteten av kvinnorna att de höll med till viss 

del, männen delade jämnt upp sig mellan att de höll med till viss del och att de höll med 

helt och hållet. 
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Figur 16 - Diskussionen om ekologiska produkter har på senare år blivit mer uppmärksammat, 

anser du dig vara väl medveten om detta? 

 

Detta beror på att de klassiska könsrollerna, som tidigare existerat, försvinner mer och mer 

och argumentet att det är kvinnans roll att konsumera stämmer inte på samma sätt längre.
81

 

Utifrån enkäterna, där männen var fler än kvinnorna, anser vi att männen handlar mer 

dagligvaror nu än tidigare vilket vi tror leder till att ekologiska livsmedel är något som är 

mer nytt för dem än kanske för kvinnorna. I och med att ekologiska livsmedel är nytt för 

dem, antar vi att de intresserar sig mer för vad som skrivs i media om ekologiskt och får då 

upp ögonen för de mer nu än innan de handlade livsmedelsvaror. Det här har, enligt oss, en 

stor inverkan på varför männen svarade att de höll med om att uppmärksamheten kring 

ekologiska livsmedel ökat, i högre grad än vad kvinnorna gjorde. 

6.4 Märker man det? 

Märkningen är av stor vikt för att vi ens ska fundera kring de ekologiska dagligvarorna 

som existerar idag. Detta innebär för oss konsumenter att det är viktigt att vi får den 

information som vi behöver kring vad den ekologiska märkningen står för. Av enkätsvaren 

kunde vi utläsa att den anledning som gjorde att de i åldern 65+ år inte konsumerade 

ekologiska produkter, berodde på att de ansåg märkningen, på produkterna, var begränsad 

eller otillfredsställande. 
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Figur 17 - Av vilken anledning konsumerar du ekologiska produkter? 

 

Detta styrker Östberg & Kaijser genom sitt resonemang om att konsumenter påverkas av 

produktens symboliska egenskaper. Med symboliska egenskaper menar de att 

förpackningar, reklam och varumärke påverkar konsumentens beslutfattande lika mycket 

som produktens funktionella egenskaper
82

. Ur denna synvinkel sett så stämmer våra 

tidigare antaganden kring att konsumenten är relativt lättpåverkad av det synliga och 

ytliga. Vi tror att människan blir tillfreds med sig själv genom att konsumera symboler som 

förhöjer deras självkänsla och välmående. Östberg & Kaijser beskriver i deras bok AIDA-

modellen som ofta kommer upp i sammanhang kring marknadsföring och försäljning. 

Denna modell står för Attention, Interest, Desire och Action vilket innebär att innan 

konsumtionsval går man igenom en process. Först uppmärksammas en produkt, sedan 

väcks intresset och kunskap söks om produkten. Ett begär väcks sedan och beslutet rörande 

konsumtion för just denna produkt tas vilket slutligen resulterar i att du konsumerar den
83

. 

Processen kan liknas vid en ”måste ha” känsla och vad vi anser är viktigt för symboler och 

märkning är att första steget i modellen uppnås, attention. Har man väl lyckats dra 

uppmärksamheten till sig är det definitivt mycket enklare att slå sig fram på marknaden 

och synas av allmänheten. Utifrån de två intervjuer vi har gjort med KRAV och MSC kan 

vi se att det var stor skillnad på de olika företagen angående hur de arbetar med 

marknadsföring av sin certifiering och deras strategier att nå ut till sina kunder. 

Kajsa på KRAV 

Traditionellt så marknadsför vi oss mot producenterna och inte mot 
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konsumenterna. Det är producenterna själva som marknadsför sina 
produkter och därigenom KRAV med tanke på produkternas märkning. 
Det finns ingen budget idag för marknadsföring mot konsumenterna 
vilket gör att det inte finns möjlighet till exempelvis tv-annonser84. 

 
Susanna på MSC 

Vi har inte mycket kapacitet att marknadsföra oss i Sverige, det är bara 
jag. Nu har de anställt två nya i Sverige som även ska sitta med 
marknadsföring. Vi marknadsför oss enbart genom våra 
samarbetspartners, såsom Findus och Abba, som går ut och marknadsför 
sig med MSC märkning. Vi har ingen direkt marknadsföringsstrategi för 

tillfället men nästa år ska vi komma med en ny strategi för Sverige och 
hoppas på att synas mer i frysdiskarna85. 

 

Av att döma av dessa två strategier anser vi det vara smart av MSC att satsa på att bygga 

upp sin märkning i Sverige för att skapa ett större igenkännande. Vi tror att deras märkning 

är eftertraktad då de är väldigt precisa med fiskens ursprung på produkternas 

förpackningar. Då det i dagens tidsanda är uppmärksammat med att medvetenheten kring 

ursprung bör vara stor tror vi att fler och fler kommer att söka sig till mer precist märkta 

ekologiska produkter. Vad vi anser KRAV borde satsa mer på är att istället för att öka sitt 

igenkännande, vilket redan är stort, borde de satsa mer på att berätta för allmänheten vad 

egentligen deras märkning förtäljer. Konsumenten börjar bli mer medveten vilket gör att 

den ställer mer krav på att få den information som behövs för att tillfredställa dennes 

behov. Mark Paterson menar att då många produkter har samma funktion men olika 

märken som inte skiljer sig så radikalt åt är det istället vad märkena står för som är 

avgörande och har betydelse för konsumenten. Det är därför viktigt för märken att ha en 

ikon eller logo som skapar igenkännande hos konsumenten och skapar en association
86

. 

Det gäller för ett varumärke att skapa en bakomliggande historia som konsumenten är 

medveten om för att de ska kunna känna sig tilldragande till symbolen. Symbolen kommer 

till att stå för något mer än bara en bild. 

 

Då marknadsföring och medier är till för att göra konsumenten mer uppmärksammad på 

olika produkter och nya sätt att konsumera har de en stor påverkan på konsumenten i deras 

val av produkter. Idag är vi människor mycket lättpåverkade av media och vad alla andra 

tycker och tänker om det vi konsumerar och det vi äger. Den marknadskommunikation som 
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finns idag påminner konsumenten dagligen om att vi kan bli mer som medierna vill att vi 

ska vara om vi bara konsumerar de produkter som de anser vara bäst. Reklam, media och 

produkter som marknaden bjuder på har också inverkan på konsumenten i form av att 

försöka skapa en bild av vem de är eller vill vara
87

. Stig Hadenius och Lennart Weibull 

menar att media i allmänhet spelar en väldigt viktig roll i dagens samhälle inom många 

områden
88

 vilket gör att konsumenterna blir mer uppmärksamma på produkter och då även 

ekologiska märkningar. Vi anser att ju mer media skriver om ekologiskt odlade produkter 

och varför vi ska konsumera dessa desto mer påverkade blir vi och desto mer konsumerar 

vi. Vi tror även att media kan ha motsatt effekt på vissa konsumenter. Stuart Hall (1999b) 

menar att det finns flera sätt för konsumenten att förhålla sig till medieinnehåll och han 

delar upp det i tre olika förhållningssätt: den dominerande, den förhandlande och den 

oppositionella positionen. Med den dominerande positionen menas detsamma som att 

godta maktens budskap helt och har därför inget kritiskt förhållningssätt till det man ser 

eller läser. Den förhandlande positionen innebär att människan delvis kritiserar men ändå 

accepterar en hel del av det medieintag som fås. Den oppositionella positionen menar att 

individen till största del är kritisk till det som presenteras och har ett objektivt synsätt till 

det hela. I verkligheten och praktiken pendlar förstås människan mellan alla dessa tre 

ovanstående
89

. Vi tror att det är många konsumenter som verkligen tror på det som sägs 

och skrivs om ekologiska produkter och att det är så bra för miljön och för din hälsa men 

vet vi egentligen om dessa påståenden är sanna. Ur vår undersökning kunde vi utläsa att de 

flesta personerna var i den förhandlande positionen. De anser sig själva vara kritiska och 

relativt väl insatta i frågan gällande miljömärkning. Men efter att ha pratat med många av 

dem under insamlandet av enkäterna framkom det tydligt att de flesta accepterade den 

mediala påverkan till största del. Men det finns nog även de som är skeptiska till allt 

positivt som skrivs och tar allting med en nypa salt samtidigt som de ändå väljer att köpa 

den ekologiska mjölken eller frukten i slutändan på grund av att den till exempel ser bättre 

ut. 

 

Kajsa på KRAV berättar i intervjun att det är svårt att nå ut till kunderna då de har en 

                                                           

87
 Östberg & Kaijser. (2010). s. 72 

88
 Hadenius & Weibull. (2003). s. 11 

89
 Hammarén & Johansson. (2009). s. 58-59 



 

 

budget de måste följa och att den ibland kan vara svår att hålla. Men hon berättar om ett 

undantag förra året:      

Förra året fick vi dock en summa över efter budget som möjliggjorde en 
radioannons för fisk, torsk. På grund av vårt relativt lilla budgetöverskott 
valde vi just att förmedla oss via radio. Annonsen innebar dock att vi inte 
kunde lyfta någon enskild producent utan fick ta med alla producenterna 
vi arbetar med.90 

Med detta menar hon att det var svårt att bara se till en producent till exempel Findus då 

det istället blev nödvändigt att lyfta fram alla sina producenter. Det här är en av de 

svårigheter som olika märkningar kan erfara, då det kan vara lite svårare att marknadsföra 

ett företag som inte har någon direkt produkt. Det är därför om än viktigare att vara noga i 

informationsflödet så konsumenten uppfattat märkningens budskap korrekt. Douglas Holt 

stödjer detta med att resonera kring att det gäller för företag att hitta ett sätt att synas på 

marknaden. Om ett företag lanserar en ny produkt och produkten redan har ett namn, en 

logo och en unik förpackning kan man inte säga att produkten existerar utan det krävs mer. 

Produkten måste ha en historia bakom sig för att kunna existera och konkurrera på 

marknaden. Det är först efter att konsumenterna fått erfara produkten som det börjas pratas 

om den och till slut, efter ett tag, har företaget skapat sig ett märke som konsumenten 

känner igen
91

. Det är därför viktigt för både KRAV och MSC att arbeta med att skapa 

närmare relation till allmänheten för att få dem att skapa sig en gedigen uppfattning om 

vad märkningen står för. Härigenom vill man även kunna öka den ekologiska 

konsumtionen hos allmänheten. Konsumenten flockas kring de märken som hjälper dem att 

uttrycka sig vem de vill vara. Holt beskriver närmare hur han anser att storytelling, 

emotionell branding, är av stor vikt när det kommer till märkning
92

. Hur företag framhäver 

sin märkning är, enligt oss, a och o för att vinna konsumentens förtroende då det i dagens 

läge finns allt för ”tunn” kunskap om just ekologiskt odlade produkter. 

 

MSC är i skrivande stund på gång med sin strategi om att försöka nå ut till allmänheten. 

Susanna, marknadsföringsansvarig berättar: 

 

Vi har olika projektet som ökar medvetenheten hos våra konsumenter vilket 
får mycket media uppmärksamhet. Genom mer information på svenska via 
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vår hemsida skapar vi mer medvetenhet hos de svenska konsumenterna. Just 
nu har vi inte mycket kapacitet att skapa större medvetenhet, då jag sitter 
själv med den svenska marknaden. Vår nya strategi är att satsa mer på 
projekt såsom skolor. Detta innebär att vi vill införa att skolor använder sig 
av MSC märkta livsmedel i skolmaten för att öka medvetenheten hos de 

redan yngre konsumenterna. Findus var det varumärke som var först ut på 
marknaden med en produkt som är MSC märkt.93  
 

Med de små medel MSC än så länge har är det, enligt oss, bra att försöka nå ut till 

allmänheten via skolmaten. Då skolmaten är en viktig del i den debatten kring samhällets 

hälsa är det en bra kanal för MSC att ge ut sin information till skolor och marknadsföra sig 

därigenom. Att de ser sin hemsida som en bra informationskanal sätter vi oss tveksamma 

till då det inte är så lätt för en person som inte har någon alls kunskap om märkningen. Har 

man aldrig hört talas om MSC så är det ju inte helt troligt att man besöker deras hemsida 

annat än av slump. MSC’s strategi om att associeras med skolmat och därmed delge ett 

planerat budskap diskuterar Tom Duncan, i sin bok Using advertising and promotion to 

build brands. Han lägger stor vikt vid att kunna förmedla sitt märkesbudskap så att det når 

ut till rätt kunder. Det är även viktigt att budskapet kommer ut på rätt sätt annars finns 

risken att det blir ett förvrängt och kanske negativt budskap som förmedlas. Det planerade 

meddelandet innebär den typ av marknadsföring som är planerat att förmedlas via direkt 

förmedling av budskap för att på så vis förhöja igenkännandet.
94

 För trots att MSC idag 

inte är så välkända på den svenska marknaden ser Susanna en ljus framtid tillmötes för 

organisationen. 

  

Totalt i hela världen där vi är etablerade finns 5000 MSC märkta 
produkter. I Sverige är detta antal endast 300 märkta MSC produkter. 
Jag anser att det förekommer en ökning varje år av företag som 
försöker MSC märka sina produkter och jag ser en ständig ökning de 
senaste åren. Medvetenheten om ekologiska fisken och ekologiskt i 

allmänhet har ökad och främst tror vi att det har att göra med att 
miljöfrågor och miljö- och hälsoproblem är ”uppe på tapeten” just nu 
och konsumenterna påverkas mycket av vad som händer med oss 
själva och med vår värld.95 
 

Hon berättar att det idag finns cirka 69 certifierade fisken i världen, vilket hela tiden ökar. I 

nuläget finns 120 fisken som håller på att bli MSC certifierade. När MSC startade fanns 
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endast ett tjugotal fisken så en rejäl ökning har skett. Vi anser det här vara tecken på att det 

finns en efterfrågan på denna sortens märkning vilket MSC kan dra stor fördel av om det 

sprider sitt igenkännande ytterligare. Då det finns olika typer av gröna konsumenter och de 

finns de som är selektivt gröna kan de bli påverkade till att konsumera produkter som inte 

är gröna fullt ut, just för att det förekommer bristande information på produkten om dess 

gröna märkning
96

. Vi anser därför att det är av stor vikt att organisationer som Krav och 

MSC arbetar vidare med att få ut en mer detaljerad märkning på deras certifierade 

produkter för att konsumenterna på så vis kan känna större trygghet och skapa ett 

förtroende gentemot de ”riktigt” ekologiskt odlade livsmedlen. 

6.5 Varför ekologiskt? 

Ekologiska dagligvaror är någonting som idag kommit att associeras med god hälsa, 

fräschör och ett sätt att bidra till ett bättre samhälle. Det har blivit ett omtalat ämne hos 

gemene man och debatter florerar i flertalet mediekanaler rörande ekologiska dagligvaror. 

Av enkäterna att utläsa ser vi tydligt att det som konsumenten söker över lag, när de 

konsumerar ekologiskt, är kvalitet, miljöfrämjande och förbättrande av hälsa.  

 

Figur 18 - Av vilken anledning konsumerar du ekologiska produkter? 

 

Trots detta resultat, att respondenterna tänker på miljön, hälsa och kvalitet, motsäger sig de 

flesta respondenterna något när de i en senare fråga menar att de endast konsumerar 

ekologiskt rörande enstaka produkter och endast vid slumpmässiga tillfällen. Det vi menar 
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är att om de nu är miljömedvetna och tänker på hälsa och djurhållning varför är det då inte 

fler som konsumerar ekologiska produkter mer kontinuerligt?  

 

Varför människor idag konsumerar ekologiska produkter skiljer sig åt. Oavsett om det 

handlar om goda livsmedel, miljöpåverkan eller djurhållningen visar statistik på att 

ekologiska livsmedel ökar
97

. Vårt moderna levnadssätt som vi har i dag påverkar naturen 

och miljön negativt, men vi kan hjälpa till att förebygga det om vi till att börja med istället 

börjar handla ekologiska produkter istället för icke ekologiska. Detta hjälper både miljön 

och natur genom att vi påverkar klimatutvecklingen då ekologiska produkter innebär lokalt 

odlade produkter, vilket i sin tur innebär kortare transporter och därmed mindre utsläpp
98

. 

 

Vårt resultat visar att respondenterna vill konsumera ekologiskt men de känner att priset är 

en hindrande faktor. Det märks att det finns en vilja att förändra livsstil och leverne för att 

minska miljöpåverkan. Hälsan, kvaliteten och miljön är i fokus av de anledningar som får 

konsumenterna att handla ekologiskt. Det är dock lite intressant att se de resultat av 

enkäterna då många av respondenterna associerar allt ekologiskt med detta utan att 

egentligen kunna gå in mer i frågan om det stämmer eller inte. Kajsa på KRAV menar att 

denna medvetenhet kring märkning och ursprung är något som de märker ökar: 

 

Ja, men det är nog inte direkt speciellt för oss utan det gäller nog 
konsumtion över huvud taget. Jag tycker det är svårt att säga om det beror 

på miljö och klimatfrågorna som råder just nu och leder till debatter men 
det är klart dessa frågor säkerligen påverkar. Vi har märkt att folk vill veta 
vad de köper och vad produkterna kommer ifrån och jag tror att det är att 
det ökade intresset överlag som gör att konsumenten, i större 
utsträckning, handlar ekologiskt.99  

 

Vi menar att det är den rådande tidsandan som påverkar och skapar medvetenhet hos 

konsumenten. Detta ställer större krav på informationsflöden. Vi menar att om 

konsumenten vet vad han köper snålar han inte in på de extra kronor som det innebär att 

konsumera ekologiskt. 
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Helena Shanahans och Marianne Pipping Ekströms menar, även de, på att priset är en 

avgörande faktor för konsumenten i valet av ekologiska eller konventionella produkter. De 

menar att konsumenten anser att tillgängligheten för utbudet av ekologiska produkter är 

begränsat
100

. Samtidigt som utbudet av ekologiska livsmedel anses begränsat, är priset 

även högre vilket medför att de miljöanpassade konsumenterna minskar
101

.  I en studie de 

gjort visade det sig att skillnaden, mellan ett ”grönt hushåll” och ett ”icke-grönt hushåll”, 

är att det gröna hushållet är att det gröna hushållet lägger ned mer tid på att hitta de 

ekologiska produkterna än andra hushåll
102

. Det som Shanahans och Pipping Engström 

skriver om att både pris och tillgänglighet är avgörande i konsumentens val märkte även vi 

i våra enkätsvar. 85 % av de som inte konsumerade ekologiska produkter ansåg att priset 

var den avgörande faktorn för att inte handla. När vi sedan ställde frågan om de hade 

konsumerat mer ekologiska produkter om priset hade varit detsamma som för 

konventionellt odlade produkter svarade majoriteten att de hade handlat mer. Vilket ännu 

mer styrker att priset verkligen är en avgörande faktor i valet av produkter. 
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Figur 19 - Av vilken anledning konsumerar du inte ekologiska produkter? 
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Figur 20 - Hade du konsumerat mer ekologiska produkter om priset hade varit samma som för 

konventionellt odlade produkter? 

 

Det som många inte heller tänker på, i första hand, är att hållbarheten på de ekologisk 

odlade produkterna är mycket längre än för de konventionell odlade produkterna utan 

mycket fokus är på just priset. Hade man istället tänkt ett steg längre och lagt de extra 

kronorna för de ekologiska produkterna hade man haft användning för de en längre tid plus 

att spillet hade minskat, då du måste slänga mycket av de konventionellt odlade 

produkterna då de blir förstörda snabbare.      

 

Konsumenten anser det viktigt och relevant hur produkten levereras och hur enkelt 

respektive svårt att installera eller om manualerna och teknologin är lättläst. Pris och 

distribution är också viktigt för konsumenten, hur priset är i förhållande till 

konkurrenternas och vad detta företag erbjuder som inte de andra gör är en avgörande 

faktor. Samtidigt är det en svår balans att hitta gällande pris, har man för låga priser eller 

har mycket rea och kraftigt nedsatta produkter kan detta innebära att konsumenten tycker 

att produkten är för vanlig och inte unik nog.
103

 Då priset visade sig vara en avgörande 

faktor anser vi att det nog hänger samman med att det är lätt för konsumenten att se 

prisskillnaderna när de gör sina val och de kan jämföra alternativen med avseende på pris 

men att de saknar de kunskaper som krävs för att kunna göra en fullständig jämförelse där 

även kvalitet och miljö vägs in. Då blir resultatet att den konventionellt odlade varan 
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hamnar i varukorgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Slutsats & Reflektioner 

 

Vad vi ser är det mest entydiga resultatet i vår uppsats att förtroendet för miljömärkning är 

ett samspel mellan miljömedvetenhet och ett igenkännande av miljömärkning. Det vi kan 

utläsa från resultatet är att konsumenter idag har en positiv inställning till ekologiska 

produkter men är fortfarande mer benägna att köpa konventionella varor. Det gäller för 

organisationer som KRAV och MSC att nå ut till konsumenten via dess märkning och se 

till att relevant information om deras produkter når ut till kunderna. För att nå en så bred 

grupp av konsumenter som möjligt är det viktigt att de ekologiska produkterna har bra med 

information om dess märkning samt att de finns tillgängliga för konsumenten. Vi märkte 

att gamla vanor lätt sitter kvar hos konsumenterna vilket gör att organisationerna måste 

arbeta än mer och verkligen få konsumenten att inse vad ekologiska produkter tillför. 

Konsumtionsmönster och vanor är så starkt sammanlänkade med värderingar, livsstil och 

identitet att det tar tid för en individ att bryta sig loss från gamla mönster och påbörja nya. 

Det är på många åldersgrupper stora skillnader i hur de ser sig själva och hur de vill att 

andra ska se dem. Individer idag vill leva upp till den roll de själva, eller andra, skapat för 

att känna tillfredställelse. Speciellt gällande ett sådant ämne som hälsa, miljö och 

ekologiska produkter. Konsumenterna vill göra någonting för samhället men lever kanske 

inte upp till denna roll fullständigt och därför framställer sig själva som någonting de inte 

kan leva upp till.  

Många anser att de tar vad som skrivs och sägs på nyheterna med en nypa salt men så anser 

vi inte vara fallet. Oavsett om man håller ett kritiskt förhållningssätt till det som sägs anser 

vi det är omöjligt att inte påverkas av vad som florerar som debatt just då. Hälsa och miljö 

har kommit att uppmärksammas mer och mer de senaste åren vilket sakta men säkert bidrar 

till att de ekologiska produkterna konsumeras av allt fler. Men enligt oss är det bara ytlig 

fakta och reklam som når konsumentens vardag. Då flertalet av konsumenterna inte söker 

information och fakta självmant sväljs ofta den debatt som pågår med hull och hår. Media 

har större inflytande än vad vi tror och nackdelen med detta är att det kan förekomma 

märkningar som påstår sig vara gröna men i verkligheten inte är det.  

Vi kan inte säga vad som ska göras för att konsumtionen av ekologiska produkter ska öka. 

Men vi har ju absolut lagt märke till att märkningen har en stor betydelse. Det som borde 



 

 

göras är att konsumenterna måste bli mer medvetna och få mer kunskap om ekologisk 

märkning och vad det egentligen innebär och vad det gör för miljön. Idag har 

konsumenterna kännedom eller igenkännande av KRAV märket, Nyckelhålet och Svanen 

men andra märken vet de mindre om. Varumärkena måste underhålla sina märken och visa 

sig mer tillsammans med konsumenterna. De måste även se till att informationen på 

förpackningarna blir mer tydliga om varför just denna produkt är ekologiskt certifierad och 

vad det exakt innebär.    

Vad vi kunde utläsa via våra enkätsvar kunde vi se att konsumenterna har bristande 

kunskap och medvetenhet kring vad ekologisk certifiering innebär. På förpackningarna 

som innehåller ekologiskt odlade råvaror finns det idag alldeles för lite information om vad 

certifieringen innebär och vad varumärket står för. Till exempel KRAV eller MSC märkta 

produkter säger inte så mycket om produktens ursprung och innebörd om du inte har direkt 

kunskap om märkningen och dess innebörd. 

 

Varför människor konsumerar ekologiskt är svårt att få fram av den storlek på studie vi har 

gjort men vi kan ändå se orsaker till varför konsumenter handlar som de gör. Främsta 

anledningarna till ekologisk konsumtion är hälsa, miljö och kvalitet och tillfredställelsen av 

att vara delaktig och bidra med något bra till samhället. Den anledning, som är av relativ 

stor tyngd, är dock att det lite högre priset är en avgörande faktor för att konsumenten ändå 

väljer konventionella dagligvaror. Men detta anser vi beror till stor del på att konsumenten 

har för lite kunskap om vad det ekologiska verkligen innebär och tycker då inte att de 

ekologiska produkterna är värda det lite högre priset. Vi är medvetna om att det kan ses 

drastiskt att säga att det högre priset på ekologiska produkter är enda anledningen, för alla 

konsumenter, till att inte konsumera dessa produkter. Men utifrån våra enkätsvar drar vi 

denna slutsats men vi anser att vår studie är för liten för att kunna säga att alla konsumenter 

tänker på detta sätt.  

 

Då vi, i början av detta uppsatsskrivande, inte var allt för insatta i ämnet kring ekologiska 

produkter och miljömärkning har vi lärt oss väldigt mycket av allt forskande i vad andra 

tycker, tänker och skriver om ekologiska varor. Under arbetets gång ställdes vi ständigt 

inför nya frågor och funderingar om ämnet. Då ämnet är relativt outforskat ser vi inga som 

helst hinder för vidare forskning inom ämnet och är själva inte främmande för att fördjupa 



 

 

oss ytterligare i ämnet. Vi skulle tycka det hade varit intressant att i framtiden se oss själva 

eller någon annan forska vidare i ämnet kring ekologisk konsumtion. Intressant hade varit 

att göra en ännu större studie, och fokuserat mer på Hur människan idag påverkas av den 

ekologiska märkningen och inte bara Om vi påverkas. Vi känner nu i efterhand att det var 

en del saker som kunde ha gjorts annorlunda och på så vis hade vi nog fått fram andra 

synvinklar på det hela och resultatet hade kunnat bli annorlunda. Men vi kan ända säga att 

vi är nöjda med det resultat vi uppnått. 
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Bilagor  

 

Bilaga 1. Enkät 

 

1. Är du  Man   Kvinna    

2. Vilken är din högsta genomförda utbildningsnivå? 

Grundskola  Gymnasiet  Universitet/Högskola 

3. Hur gammal är du?  

15-24           25-34              35-44                45-54             55-64                  65 + 

4. Konsumerar du ekologiskt?  

Ja    Nej  Vet ej  

5. Om du svarat Nej på ovanstående fråga: Kan du ge någon anledning till 

varför du inte köper ekologiskt? 

_________________________________________________________________ 

6. I vilken grad anser du dig vara en grön konsument?  

Hög         Medel     Låg 

7. I vilken omfattning konsumerar du ekologiska dagligvaror? 

Enstaka produkter varje gång du handlar  

I största mån ekologiskt varje gång du handlar 

Ibland av ren slump 

Aldrig/omedveten 

8. Av vilken anledning handlar du ekologiskt? 

Tänker på miljön 

Andras välmående 



 

 

Egen hälsa 

Djurhållning 

Kvalitet 

Utseende 

Pris 

Medial påverkan 

Vet ej/Handlar ej 

9. Diskussionen om ekologiska produkter har på senare år blivit mer 

uppmärksammat, anser du dig vara väl medveten om detta? 

Håller helt med Håller med till viss del   Håller inte med 

10. Hade du konsumerat mer ekologiskt om priset hade varit detsamma som för 

konventionellt framställda och producerade produkter? 

Ja    Nej  Vet ej  

11. Kryssa i de märken som du är familjär med 

       

 

   

 

 



 

 

12. Utifrån de märkena som kryssats i ovan vill vi att du graderar 

de märkena från 1-10 utifrån vilket varumärke du är mest familjär med. 1 

som mest familjär och 10 som minst familjär. 

       

 

   



 

 

Bilaga 2. Ekologiska varumärken  

 

EU-Blomman är det gemensamma europeiska miljömärket där 

produkternas märkning beslutas av EU-kommissionen. EU-Blommans 

syftet är att gynna produkter som har en minskad påverkan på miljön, än 

ordinarie produkter, under hela sin livscykel. För att få märka sina 

produkter med EU-Blomman måste produkterna uppfylla vissa kriterier för 

miljö, hälsa, kvalitet och funktion och tillverkarna måste genomgå tester och 

dokumentationer för att visa att deras produkter uppfyller kraven 

(http://www.svanen.nu/SISMABDocs/EU_blomman_webb_sv.pdf.)  

 
 
 

Rättvisemärkt är en produktmärkning som garanterar att den produkt du 

konsumerar uppfyller internationella Fairtrade kriterier 

(http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/627.htm). Genom att konsumera 

rättvisemärkta produkter bidrar du till bättre arbets- och levnadsvillkor för 

anställda och odlare i utvecklingsländer (http://www.coop.se/Ansvar--

paverkan/Miljo--ekologi/Vara-utmarkta-marken/). Kriterier för att få rättvisemärka sina 

produkter är att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, barnarbetare och 

diskriminering motverkas, demokratin och organisationsrätten främjas, lokalsamhället 

utvecklas socialt och ekonomiskt och att miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas 

(http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/627.htm).   

 

 

EU:s märke Ekologiskt jordbruk innebär att odling, livsmedelsförädling, 

märkning, djurhållning, import, kontroll och marknadsföring av 

ekologiska produkter omfattas av EU:s regler. För att få använda detta 

märke krävs det att jordbruken ska vara självförsörjande, det är inte tillåtet att använda 

kemiska bekämpningsmedel, genetiskt modifierade organismer eller lättlösliga 

mineralgödsel. Det förekommer även krav för att djuren ska få leva ett naturligt liv och att 

de ska få ekologiskt odlat foder som skall vara odlat på egen gård 

(http://www.alltommiljo.se/Default.aspx?grm2id=6&tabid=59). Märket Ekologiskt 

jordbruk garanterar även dig som konsument att 95 % av ingredienserna i varorna är 

http://www.coop.se/Ansvar--paverkan/Miljo--ekologi/Vara-utmarkta-marken/
http://www.coop.se/Ansvar--paverkan/Miljo--ekologi/Vara-utmarkta-marken/


 

 

ekologiskt producerade (http://www.coop.se/Ansvar–paverkan/Miljo--ekologi/Vara-

utmarkta-marken/). 

 

Demeter handlar om biodynamisk odling vilket innebär en eftersträvan att 

skapa ett sunt jordbruk hälsosamma produkter. Biodynamisk odling 

innebär även hur odlarna förhåller sig och tar hand om sin gård på bästa 

sätt. Reglerna för att få märka sina produkter med Demeter skiljer sig från 

ekologiska regler då reglerna för Demeter ser gårdarna som en individuell 

enhet. Detta betyder att Demeter har ett resursbevarat kretsloppstänkande där det finns en 

jämn balans mellan växtodling och djurhållning för att kunna skapa en självförsörjande 

gårdsorganism gällande kompost, gödsel och foder till djuren (http://www.demeter.nu, 

http://www.growingpeople.se/templates/Page.aspx?id=20212).   

 

För att få märka sina produkter med Bra Miljöval krävs det att 

produkterna uppfyller kraven för Naturskyddsföreningens kriterier. Bra 

Miljöval innebär att när du som konsument handlar dessa produkter 

gynnar du de miljöanpassade produkterna. Kriterierna för denna märkning handlar om att 

spara på naturresurser och att inte människans hälsa och den biologiska mångfalden ska 

hotas. Det är viktigt att ha naturens kretslopp i fokus så att material kan användas på nytt 

eller återvinnas så att man får ett uthålligt samhälle 

(http://www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/bra-miljoval/).  

Nyckelhålsmärkta livsmedel är magrare och innehåller mindre socker och 

salt men mer fibrer och fullkorn än andra livsmedel av samma typ. I juni 

2009 blev nyckelhålet nordiskt, i och med att Norge och Danmark anslöt 

sig till märkningen.  

För att få märka livsmedel med nyckelhålet måste de uppfylla vissa villkor som bestäms av 

Livsmedelsverket tillsammans med motsvarande myndigheter i Danmark och Norge. 

Villkoren anger hur mycket fett, salt, socker, fibrer och fullkorn ett nyckelhålsmärkt 

livsmedel får innehålla. För nyckelhålsmärkta livsmedel gäller också att de inte får 

innehålla sötningsmedel och att högst två procent av det fett som ingår i produkten får vara 

http://www.demeter.nu/
http://www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/bra-miljoval/


 

 

industriellt framställda transfetter. Villkoren bygger på nordiska 

näringsrekommendationer, vilka i sin tur är baserade på vetenskaplig forskning. 

Nyckelhålet är en frivillig märkning. Det är livsmedelsföretagen själva som ansvarar för att 

de livsmedel som nyckelhålsmärks uppfyller reglerna. Kontrollen av märkningen görs i 

första hand av den kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

 

Svenskt sigill arbetar för att leverera produkter av kvalite gällande 

råvaror och blommor som är producerade med hänsyn och ansvar 

gentemot djur och natur. Svenskt sigill arbetar med att regelbundet 

utföra en grundlig kontroll som säkerställer att lantbrukare och odlare följer de kriterier 

som organisationen står för samt att råvaran går att spåra till sitt ursprung.  

Sigill kvalitetssystem används för att utveckla och se över de regler rörande råvarorna och 

detta görs tillsammans med forskare, lantbrukare och odlare som alla delar intresset av att 

använda sig av märket. De arbetar med IP, Integrerad Produktion, som kortfattat betyder 

att exempelvis en odling bedrivs med större hänsyn till miljön i form av att minska 

användningen av kemiska växtskyddsmedel och gödsel. 

Värderingarna som Svenskt sigill har är - säkra livsmedel, god djuromsorg, produktion 

med miljöhänsyn, öppna landskap och oberoende kontroll.  

Dessa värderingar kan sammanfattas i tre punkter: Säkerhet, etik och miljöhänsyn. 

Svenskt sigill klargör tydliga kriterier för vad som är acceptabelt och inte gällande 

hantering och odling av svenska råvaror och blommor.  

 

Att Svanenmärka kläder och textilier innebär att ta ett helhetsgrepp för 

miljöpåverkan under produktens livscykel, från odling av bomull till 

färdiga kläder och textilier. Svanen ställer krav på ekologisk odling, krav 

på kemikalier i beredningen till färdiga produkter (blekning, färgning, 

efterbehandling etc) samt krav på rening av utsläpp. För att textilen ska ha bra kvalitet 

ställs det även krav på färghärdighet. 



 

 

Bilaga 3. Intervju med Kajsa på KRAV: 

 Arbetar ni aktivt med att marknadsföra er utåt som ett varumärke? 

 

Kajsa: Traditionellt så marknadsför vi oss mot producenterna och inte mot 

konsumenterna. Det är producenterna själva som marknadsför sina produkter och 

därigenom KRAV med tanke på produkternas märkning. Det finns ingen budget idag för 

marknadsföring mot konsumenterna vilket gör att det inte finns möjlighet till exempelvis 

tv-annonser. Förra året fick vi dock en summa över efter budget som möjliggjorde en 

radioannons för fisk, torsk. På grund av vårt relativt lilla budgetöverskott valde vi just att 

förmedla oss via radio. Annonsen innebar dock att vi inte kunde lyfta någon enskild 

producent utan fick ta med alla producenterna vi arbetar med.  

 

 Använder ni er av några specifika medel för att öka medvetenheten av er 

märkning hos konsumenten? 

 

Kajsa: En ny satsning i år är att vi ska öppna upp för möjligheten att kunna bli KRAV 

supporter. Att vara KRAV supporter innebär att de som redan handlar KRAV märkta 

produkter men vill göra mer för miljön nu kan vara och bli mer delaktiga. För att kunna bli 

en sådan supporter kostar det 195 kronor per år och gör att du får KRAVs egna 

livsstilsmagasin RECO hemskickat samt nyhetsbrev på e-post med info och aktiviteter som 

är till för att främja miljön och engagemanget till ett mer ekologiskt samhälle. 50 kronor av 

dessa 195 kronor går till stödprojekt runt om i världen men mestadels här i Sverige. Ett 

utlandsprojekt vi arbetar med nu är att vi har som plan att låta en afrikansk lantbrukare åka 

till en större ekomässa för att få input och kunskap om världen samt förbättra export och 

import till hans egna hemland. 

 

Vi på KRAV tycker det är extremt viktigt med sociala medier. Förra året i november 

startade vi till exempelvis en Facebook fan-page som nu kommit upp i 2600 medlemmar.  

Vi satsar på att jobba mer på det sättet med hemsidan också, att ha en mer nära kontakt 

med konsumenten, alltså direkt kontakt. Vi har även börjat med att ha en informatör som 

dagligen sitter och svarar på frågor via telefon för de kunskapsluckor som kan finnas hos 

konsumenterna. En del av vår strategi är även att satsa på att delta på mässor och synas ute 

på fältet för att sprida kunskap och information om vår märkning. Vi håller även på att 



 

 

starta något som heter KRAV ambassadör. Detta för att få kontakt med konsumenter som 

vill göra något mer för miljön och för ekoprodukter. Vi vill därför ge dessa människor, 

ambassadörerna alltså, en möjlighet till att hjälpa KRAV på mässor och dylikt för att 

återigen sprida kunskap och information. Men jag vill återigen poängtera att vårt största 

och starkaste medel för att nå ut till konsumenten är vår hemsida. 

 Anser ni att medvetenheten kring er märkning har ökat de senaste åren, i så 

fall varför? 

Kajsa: Ja, men det är nog inte direkt speciellt för oss utan det gäller nog konsumtion över 

huvud taget. Jag tycker det är svårt att säga om det beror på miljö och klimatfrågorna som 

råder just nu och leder till debatter men det är klart dessa frågor säkerligen påverkar. Vi har 

märkt att folk vill veta vad de köper och vad produkterna kommer ifrån och jag tror att det 

är att det ökade intresset överlag som gör att konsumenten, i större utsträckning, handlar 

ekologiskt. Vi håller precis i detta nu på att genomföra en konsumentundersökning men 

tyvärr har den inte blivit offentlig än men om några månader kan ni ta del av vad vi fått 

fram för resultat, är ju typiskt att vi inte blivit klara med den redan nu, för er skull. 

 

Bilaga 4. Intervju med Susanna Blomqvist MSC – Marin Stewardship Council 

 Jobbar ni aktivt med att marknadsföra er som ett varumärke? 

Susanna: Vi har inte mycket kapacitet att marknadsföra oss i Sverige, det är bara jag. Nu 

har de anställt två nya i Sverige som även ska sitta med marknadsföring. Vi marknadsför 

oss enbart genom våra samarbetspartners, såsom Findus och Abba, som går ut och 

marknadsför sig med MSC märkning. Vi har ingen direkt marknadsföringsstrategi för 

tillfället men nästa år ska vi komma med en ny strategi för Sverige och hoppas på att synas 

mer i frysdiskarna.  

 Använder ni er av några specifika medel för att öka medvetenheten av er 

märkning hos konsumenten? 

Susanna: Vi har olika projektet som ökar medvetenheten hos våra konsumenter vilket får 

mycket media uppmärksamhet. Genom mer information på svenska via vår hemsida skapar 

vi mer medvetenhet hos de svenska konsumenterna. Just nu har vi inte mycket kapacitet att 

skapa större medvetenhet, då jag sitter själv med den svenska marknaden. Vår nya strategi 

är att satsa mer på projekt såsom skolor. Detta innebär att vi vill införa att skolor använder 



 

 

sig av MSC märkta livsmedel i skolmaten för att öka medvetenheten hos de redan yngre 

konsumenterna. Findus var det varumärken som var först ut på marknaden med en produkt 

som är MSC märkt. Detta var Findus hookifisk produkt som fanns i livsmedelsbutikerna år 

2004. 

 Enligt vår erfarenhet om MSC så har inte konsumenterna lika hög grad av 

medvetenhet av er märkning som andra av konkurrenterna, av vilken 

anledning tror ni detta handlar om?  

Susanna: Det är svårt att konkurrera med tillexempel KRAV märkta produkter då de har 

ett mycket starkare varumärke än vad vi har idag. KRAV har hela 98 % igenkännande av 

konsumenten. Vi får ju försvara oss med att vi endast har varit aktiva i Sverige i 4-5 år och 

KRAV mycket längre, så vi har ett tag till på oss att komma upp i KRAV’s siffror gällande 

igenkännande av deras varumärke. Jag kan tyvärr inte nämna några direkta siffror för 

igenkännande av vårt varumärke då vi inte har gjort någon direkt undersökning på detta än 

men detta är något som vi satsar på att göra på den svenska marknaden nästa år.  

Vår största marknad i dagsläget är Holland, men även fast Sverige i nuläget är en liten 

marknad för oss så är vi medvetna om att Sverige är ett land där konsumenterna är mycket 

miljömedvetna, så vi tror att Sverige kommer att bli en stor marknad.  

 Anser ni att medvetenheten kring er märkning ökat de senaste åren, i så 

fall varför? 

Susanna: Totalt i hela världen där vi är etablerade finns 5000 MSC märkta produkter. I 

Sverige är detta antal endast 300 märkta MSC produkter. Jag anser att det förekommer en 

ökning varje år av företag som försöker MSC märka sina produkter och jag ser en ständig 

ökning de senaste åren. Medvetenheten om ekologiska fisken och ekologiskt i allmänhet, 

har ökad och främst tror vi att det har att göra med att miljöfrågor och miljö- och 

hälsoproblem är ”uppe på tapeten” just nu och konsumenterna påverkas mycket av vad 

som händer med oss själva och med vår värld. 

 

Idag finns cirka 69 certifierade fisken i världen, vilket hela tiden ökar. I nuläget finns 120 

fisken som håller på att bli MSC certifierade. När MSC startade fanns endast ett tjugotal 

fisken så det är ju verkligen en rejäl ökning. Innan var det enbart en art fisk som var 



 

 

”hållbar” men nu känner företag att de kan ha blandade arter vilket gör att konkurrensen 

ökar.  

Konkurrenskraftigt då de finns olika märken som säljer samma art. Idag är nästan alla 

fisken som odlar sill hållbara fisken. Idag när det finns mer fisken i programmet, leder det 

till att priset går ner och fler arter odlas. 

Bilaga 5. Diagram uppdelad efter kön  

Fråga 1 – Är du Man eller Kvinna? 

 

 

Fråga 2 – Vilken är din högsta genomförda utbildningsnivå? 

 

 

Fråga 3 – Hur gammal är du? 



 

 

 

 

Fråga 4 – Konsumerar du ekologiskt? 

 

 

Fråga 5 – Om du svarat Nej på ovanstående fråga: Kan du ge någon anledning till varför 

du inte köper ekologiskt? 
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Fråga 6 – I vilken grad anser du dig vara en grön konsument? 

 

 

Fråga 7 – I vilken omfattning konsumerar du ekologiska dagligvaror? 

 

 

Fråga 8 – Av vilken anledning handlar du ekologiskt? 
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Fråga 9 – Diskussionen om ekologiska produkter har på senare år blivit mer 

uppmärksammat, anser du dig vara väl medveten om detta? 

 

 

Fråga 10 – Hade du konsumerat mer ekologiskt om priset hade varit detsamma som för 

konventionellt framställda och producerade produkter 

 

 

Fråga 11 – Kryssa i de märken du är familjär med 

 



 

 

 

Bilaga 6. Diagram uppdelad efter ålder 

Fråga 1 – Är du Man eller Kvinna? 

 

 

 

Fråga 2 – Vilken är din högsta genomförda utbildningsnivå? 

 

 

Fråga 3 – Hur gammal är du?  
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Fråga 4 – Konsumerar du ekologiskt? 

 

Fråga 5 – Om du svarat Nej på ovanstående fråga: Kan du ge någon anledning till varför 

du inte köper ekologiskt? 

 

 

Fråga 6 – I vilken grad anser du dig vara en grön konsument? 



 

 

 

 

Fråga 7 – I vilken omfattning konsumerar du ekologiska dagligvaror?  

 

 

Fråga 8 – Av vilken anledning handlar du ekologiskt? 



 

 

 

 

Fråga 9 – Diskussionen om ekologiska produkter har på senare år blivit mer 

uppmärksammat, anser du dig vara väl medveten om detta? 

 

 

Fråga 10 – Hade du konsumerat mer ekologiskt om priset hade varit detsamma som för 

konventionellt framställda och producerade produkter? 



 

 

 

 

Fråga 11- Kryssa i de märken du är familjär med 
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