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Titel: Konsumenters åsikter om pris och påverkan på utbudet av ekologiska livsmedel 

Författare: Sara Johansson, Sandra Wiklund 

 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Utbudet och försäljningen av ekologiska livsmedel har ökat de senaste åren. Detta 

har medfört att distributionskanalerna blivit fler. Utbud och pris är två viktiga faktorer vid 

inköp. 

Syfte: Syftet var att undersöka om konsumenter i Uppsala är nöjda med utbudet av ekologiska 

livsmedel samt priset på dem, och även att undersöka om de upplever att de kan påverka 

utbudet av ekologiska livsmedel.  

Metod: Undersökningen var kvantitativ och genomfördes i form av en enkät med frågor med 

fasta svarsalternativ. Vid genomförandet användes ett bekvämlighetsurval. Av 120 insamlade 

enkäter inkluderades 107 stycken.  

Resultat: Konsumenterna anser priset vara för högt, både i Uppsala med omnejd samt den 

matbutik de oftast handlar. Djurens välmående och naturlig odling var de viktigaste 

faktorerna till varför ekologiska livsmedel köps. Majoriteten handlar enbart i matbutiker, och 

en relativt liten del även via andra distributionskanaler. 35,6% anser sig kunna påverka 

utbudet av ekologiska livsmedel i Uppsala med omnejd, medan 17,8% anser sig kunna 

påverka utbudet i matbutiken ganska mycket. Hälften av deltagarna vet inte hur de kan 

påverka.    

Slutsats: Priset är en viktig faktor när konsumenter handlar ekologiskt, och anses av många 

vara för högt. De viktigaste faktorerna är dock djurens välmående samt naturlig odling. 

Konsumenterna är relativt nöjda med utbudet av ekologiska livsmedel, men de saknar 

exempelvis frukt, bär, grönsaker och kött. Matbutiker är en viktig distributionskanal då de 

flesta handlar där. En tredjedel av deltagarna ansåg sig kunna påverka utbudet i Uppsala med 

omnejd, det var däremot mer osäkert gällande utbudet i matbutiken.    
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ABSTRACT 

Bakground: Supply and sales of organic food have increased in recent years, which has lead 

to increased distribution channels. Supply and price are two critical factors when purchasing 

organic foods. 

Aim: The aim of this study was to examine consumers’ satisfaction regarding the supply and 

price of organic foods. Also to examine consumers perceived ability to influence the supply of 

organic foods. 

Method: The study was quantitative and a questionnaire with fixed response options was 

constructed. A convenience sample was used. Out of 120 collected questionnaires, 107 were 

included. 

Findings: Price of organic food is too high, this applies on both Uppsala vicinity and the 

supermarket. The most important factors are animals’ wealth and natural farming. The 

majority purchase organic foods only in supermarkets, and a few also by other distribution 

channels. 35.6% feel that they can influence the supply of organic foods in Uppsala vicinity, 

but only 17,8% feel that they can influence the supermarket’s supply fairly. Half of the 

contestants do not know how to influence the supply.  

Conclusion: Price is an important factor when consumers buy organic foods and is 

considered too high. The most important factors are animals’ wealth and natural farming. 

Consumers are relatively pleased with the supply, but are missing for example fruits, berries, 

vegetables and meats. Since most of the consumers purchase organic foods in supermarkets, 

this is an important distribution channel. A third of the contestants feel that they can influence 

the supply in Uppsala vinicity, but not in the supermarket. 

 

 

  

 

 



 
 

Innehållsförteckning 

Bakgrund ................................................................................................................................... 1 

Utbud av ekologiska livsmedel ............................................................................................... 1 

Definition av ekologiska livsmedel ........................................................................................ 2 

Reglering, märkning och kontroll av ekologiska livsmedel ................................................... 2 

Konsumenten .......................................................................................................................... 4 

Distributionskanaler i Uppsala ............................................................................................... 5 

Syfte & Frågeställningar ......................................................................................................... 6 

Material & Metod ..................................................................................................................... 6 

Metod ...................................................................................................................................... 6 

Deltagare ................................................................................................................................. 9 

Etiska hänsynstaganden .......................................................................................................... 9 

Resultat .................................................................................................................................... 10 

Diskussion ............................................................................................................................... 17 

Metoddiskussion ................................................................................................................... 17 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 19 

Övrig diskussion ................................................................................................................... 22 

Slutsats ..................................................................................................................................... 23 

Källförteckning ....................................................................................................................... 24 

Bilaga 1 - Arbetsfördelning ................................................................................................... 28 

Bilaga 2 – Skylt ....................................................................................................................... 29 

Bilaga 3 - Enkät ...................................................................................................................... 30 

 

 



 

 

1 
 

Bakgrund 

I en rapport som Jordbruksverket tog fram år 2012 på uppdrag av regeringen, finns en målbild 

för en ökad andel certifierad ekologisk jordbruksmark i Sverige år 2020. År 2012 var 

uppskattningsvis 15 procent av den brukbara marken ekologiskt certifierad, denna andel ska 

enligt målbilden öka till minst 20 procent år 2020. Som övergripande mål finns även att den 

ekologiska produktionen ska bedrivas på ett sätt, både i omfattning och metod, så att det är 

samhällsekonomiskt optimalt och ger bästa möjliga livsmedel, folkhälsa och djurvälfärd. Det 

ska även generera klimat- och miljöeffekter som tar hänsyn till totala kostnader för samhället. 

Målen om en ökad andel ekologisk jordbruksbar mark och hur driften ska gå till, har kommit 

till efter en effektanalys avseende det ekologiska jordbrukets påverkan på klimat, 

växtnäringsförluster, kemiska bekämpningsmedel, biologisk mångfald, landsbygdsutveckling, 

människors hälsa och djurvälfärd. (Wallander et.al, 2012) Ekologisk produktion kräver både 

mer arbete och har högre kostnader än konventionell produktion. Detta beror bland annat på 

att de ekologiska producenterna får lägre avkastning, har längre karenstid vid medicinsk 

behandling av djuren, att det krävs större stallytor och markarealer, samt att de har högre 

foder- och uppfödningskostnader. (Jordbruksverket, 2008) I slutändan är det konsumenten 

som får betala ett högre pris för de ekologiska produkter som köps. Den högre 

produktkostnaden ska täcka in de ökade riskerna för skördebortfall som är mer vanlig i 

ekologisk produktion jämfört med en konventionell produktion (Jordbruksverket, u.å.).  

 

Människor i dagens svenska samhälle blir mer medvetna och intresserade av ekologiska 

livsmedel och vill bli mer miljösmarta. Dock är en stor del av befolkningen inte medvetna 

eller intresserade, vilket kan tänkas bero på att kunskapen är för liten eller att 

valmöjligheterna är för många. (Konsumentverket, 2009) När konsumenten befinner sig i 

matbutiken styrs inköpen av bland annat personliga associationer. Det kan exempelvis handla 

om vad för typ av värderingar som finns hos honom/henne. Det kan även handla om hur andra 

personer ser på konsumenten i fråga och vilken identitet han/hon anser sig ha vid 

inköpstillfället. (Ljung, 2011)  

Utbud av ekologiska livsmedel  

På den kommersiella marknaden distribueras ekologiska råvaror och livsmedel till 

slutkonsumenten via olika distributionskanaler. Dessa kanaler är bland annat: direkt från 

producent, livsmedelsbutiker, torgmarknader, företag som levererar matkassar hem till dörren, 

samt kooperativa företag som levererar ut råvaror i en låda/korg till olika hämtningspunkter. 
På grund av att det finns så många aktörer involverade på den svenska ekologiska 

livsmedelmarknaden är det svårt att få exakta siffror på hur utbudet av ekologiska livsmedel 

ser ut. Sverige både importerar och exporterar ekologiska livsmedel (Ekoweb, 2012), och 

inom landet finns många primärproducenter, förädlingsproducenter, återförsäljare etc. Men 

det går ändå att skapa sig en övergripande bild av hur det ser ut genom att titta på hur mycket 

av den svenska jordbruksmarken som brukas ekologiskt, samt att titta på siffror som rör 

export och import av ekologiska livsmedel. Enligt Jordbruksverkets årsbok över 

jordbruksstatistik 2013 ökade den totala svenska ekologiska jordbruksarealen mellan år 2005-

2011 från 222 738 - 480 626 hektar, vilket motsvarar 6,9 - 15,7 % av den totala arealen 

jordbruksmark. Årsboken visar också att antalet omställda ekologiskt uppfödda djur har ökat 

under samma tid. (Jordbruksverket, 2013) Enligt en bedömning gjord av Ekoweb under år 

2011 exporterade Sverige ekologiska livsmedel till ett värde av 0,7 miljarder kr, då främst till 
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Danmark, Tyskland och England. Importen av ekologiska livsmedel år 2010 hade ett värde av 

4,6 miljarder kr. (Ekoweb, 2012) Vidare visar en marknadsrapport publicerad av den 

ekonomiska föreningen KRAV att antalet KRAV-certifierade artiklar har ökat från ca 5250 

artiklar år 2008 till ca 5800 artiklar år 2013. (KRAV, 2014) Dessa siffror speglar dock endast 

de livsmedel som distribueras av producenter och företag som är kunder till KRAV, och kan 

alltså inte användas för att spegla alla landets producenter och företag. 

 
Enligt Ekoweb såldes ekologiska livsmedel för 11,6 miljarder svenska kronor i Sverige under 

år 2013, vilket är en ökning med 1,3 miljarder jämfört med försäljningssiffran från 2012. 

(Ekoweb, 2013) Mellan år 2004-2012 ökade försäljningen av ekologiska livsmedel i Sverige 

markant. Exempelvis ökade försäljningen av fisk från 13 miljoner kronor till 903 miljoner 

kronor (mnkr), mjölk, ost och ägg från 1018 mnkr till 2072 mnkr, grönsaker från 368 mnkr till 

1178 mnkr och sötsaker och glass från 81 mnkr till 434 mnkr. (Statistiska centralbyrån, 2013) 

Både siffrorna för den totala försäljningsökningen och siffrorna för de enskilda 

livsmedelsgrupperna tyder på att det blivit mer aktuellt för svenskar att handla ekologisk mat.  
 

Enligt författarna till denna uppsats egna sporadiska observationer har iakttagits att matbutiker 

idag har ett brett ekologiskt utbud och konsumenter kan köpa det mesta från ekologiska 

bananer till ekologisk barnmat. Utbudet kan dock variera mellan butikskedjor och storleken 

på själva butiken. Det har även observerats att det fortfarande fattas produkter från diverse 

livsmedelskategorier i matbutikerna. 

Definition av ekologiska livsmedel 

Ekologisk produktion respekterar naturliga livscyklar, minimerar människans påverkan på 

miljön och bedrivs så naturligt som möjligt. Detta gäller vid odling av grödor, djurhållning 

och hushållning av gårdens olika slags resurser. Ekologisk produktion är en del av en 

omfattande försörjningskedja, som också innefattar processning av mat, distribution och 

återförsäljning. Varje länk i kedjan har för avsikt att leverera de fördelar som följer med 

ekologisk produktion: konsumenternas förtroende, garanti vid märkning, miljöskydd, 

livsmedelskvalitet och djurens välmående. (Europeiska kommissionen, 2014-02-20) Vidare 

har Jordbruksverket tagit fram tre punkter som skiljer sig mellan ekologisk och konventionell 

produktion. Dessa punkter innefattar hur skadegörare och ogräs hanteras, hur grödorna får sin 

näring samt djurens viktiga roll i produktionen. Det är viktigt att de som arbetar med 

ekologisk djurproduktion har dokumenterad kunskap kring djurskydd och djurhälsa. Djuren 

ska även kunna få utlopp för sina naturliga beteenden. (Jordbruksverket, 2014) 

Reglering, märkning och kontroll av ekologiska livsmedel 

Inom Europeiska Unionen (EU) regleras vilka livsmedel som får betecknas som ekologiska 

genom EU-rådets förordning EG nr 834/2007 och EU-kommissionens förordning 889/2008, 

vilka började gälla den 1 januari 2009. Dessa förordningar reglerar hur produktionen ska gå 

till, märkning av produkterna, hur kontroller ska ske och vad som gäller vid import inom EU:s 

medlemsländer samt import från länder som inte är medlemmar i EU. (Livsmedelsverket, 

2014) 

 
Det finns flera olika sätt att synliggöra ett ekologiskt livsmedel. Detta kan ske både genom 

varumärken där samtliga produkter är ekologiska, enskilda ekologiska produktlinjer inom 
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olika varumärken, samt genom märkningar. I Sverige finns flera etablerade varumärken och 

produktlinjer som har en uttalad ekologisk approach, såsom ICA I love eco (ICA, u.å), 

Änglamark (Coop, u.å), Garant ekologiska varor (Tyck om Garant, u.å), och Kung markatta 

(Kung markatta AB, 2013). Det finns även olika märkningar som guidar konsumenten till 

ekologiska livsmedel bland varuhyllorna. 

 
EU-komissionens krav för att ett livsmedel får märkas som ekologiskt är: 

 att minst 95 % av ingredienserna är av ekologiskt ursprung. 

 att det inte förekommer GMO-ingredienser i livsmedlet. Dock finns det ett undantag 

som säger att där det är oavsiktligt eller tekniskt oundvikligt att blanda i GMO-

ingredienser, har en gränslinje satts vid 0,9 %. 

 

För att visa vilka livsmedel som uppfyller dessa kriterier har EU tagit fram en märkning, den 

så kallade logotypen EU-ekologiskt. Märket är obligatorisk på alla förpackade livsmedel som 

producerats inom ett EU-land, men valfri på förpackade livsmedel som kommer från ett tredje 

land (icke EU-medlem). De som väljer att använda märket måste deklarera 

produktionsplatsen av de agrikulturella ingredienserna. (Europeiska kommissionen, 2014-03-

06) Ett livsmedel får som sagt endast märkas som ekologiskt om det innehåller minst 95 % 

ekologiska ingredienser. De resterande 5 % lämnar utrymme för producenterna till att 

använda en konventionellt producerad/odlad ingrediens i livsmedlet, vilket är i de fall då 

ingrediensen inte finns att tillgå från ekologiskt jordbruksursprung i rätt mängd eller kvalitet. 

Innan producenten kan börja använda ingrediensen måste denne skicka in en ansökan till 

Livsmedelsverket och få denna godkänd. (Livsmedelsverket, 2014) 

 

I Sverige finns ett flertal organisationer som utfärdar andra märkningar än EU-ekologiskt till 

livsmedelsproducenter och/eller återförsäljare av ekologiska råvaror och livsmedel. För att en 

svensk organisation ska få certifiera ett livsmedel måste den minst ställa de krav som EU 

ställer på producenten/återförsäljaren, men kan även ha egna tilläggsregler. (Björklund, 

Holmgren & Johansson, 2008) En producent som har fått tillåtelse att använda en sådan 

organisations märkning lever alltså upp till både EU-kriterierna och organisationens egna 

kriterier. Några exempel på sådana organisationer är KRAV, Demeter och Naturbeteskött 

(Livsmedelsverket, 2014-02-06. PDF). Märkningarna kan synas på hela varumärken och 

enskilda produktlinjer. Det finns även andra svenska organisationer som jobbar för en hållbar 

livsmedelsproduktion, men de ställer inte samma krav som EU kräver på produktionen, vilket 

gör att deras märkningar inte får klassificeras som ekologiska. 

 

EU:s huvudregel är att den som framställer, bereder, förvarar eller importerar livsmedel från 

tredjeland- och som vill märka sina produkter som ekologiska eller ange att livsmedlet 

innehåller ekologiska ingredienser, måste anmäla sig till ett godkänt kontrollorgan samt låta 

företaget bli kontrollerat av organet i respektive land. De kontrollorgan som sköter certifiering 

och kontroll av ekologiska livsmedel i Sverige är Kiwa Sverige, SMAK AB, HS Certifiering 

AB och Valiguard AB. Enligt ett undantagsbeslut utfärdat av Livsmedelsverket behöver dock 

vissa företag inte anmäla sig till något organ. Undantaget gäller för dem som säljer sina 

produkter direkt till slutkonsumenten eller slutanvändaren. Företaget får dock samtidigt inte 

förvara (annat än i anslutning till försäljningsplatsen), producera, bereda eller importera 

ekologiska produkter från tredje land. Företaget får samtidigt inte heller sälja eller lagra 

ekologiska och konventionella lösviktsvaror av samma slag. (Livsmedelsverket, 2014. 

Livsmedelsverket, 2009.) 
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Det kan vara svårt för konsumenter att hålla reda på alla märkningar, varumärken och 

produktlinjer. Enligt organisationen Sveriges Konsumenter finns en uppsjö av märkningar. De 

har även tagit fram en tabell som visar vilka märkningar som finns och deras betydelser. 

(Sveriges Konsumenter, u.å.) 

Konsumenten 

De flesta konsumenter på dagens livsmedelsmarknad förknippar ekologiska livsmedel först 

och främst med frukter och grönsaker. Det har påvisats att de som köper ekologiska livsmedel 

har en mer hälsosam livsstil. När konsumenten ska fatta ett beslut över huruvida han/hon ska 

köpa ett ekologiskt livsmedel eller inte, startar en komplicerad beslutsprocess. Denna process 

väger för- och nackdelar mot varandra. Processen resulterar sedan i motiv över huruvida 

konsumenten ska köpa det specifika livsmedlet eller inte. Motiven kan variera mellan olika 

produktkategorier. (Padel & Foster, 2005) 

 
För konsumenter är det främst pris och utbud som påverkar inköpet av ekologiska livsmedel 

till det egna hushållet. I en review utförd av Pearson et. al. visas att konsumenter som har 

kunskap kring ekologiska livsmedel, trots detta inte köper dem. De har även angett faktorer 

som konsumenter angett till varför de köper ekologiska livsmedel: hälsomässiga aspekter, 

produktens kvalitet samt av hänsyn till miljön. (Pearson et. al, 2010) Buder et. al. har studerat 

hur stor andel av de som köper ekologiska livsmedel som också köper konventionellt 

producerade livsmedel, och vad detta beror på. Resultatet visar att det finns tre faktorer till 

varför konventionella livsmedel fortfarande köps av dessa kunder; pris, ett icke 

tillfredsställande utbud och kvaliteten på det ekologiska livsmedlet. (Buder et. al, 2014) 

 
Magnusson har i sin avhandling Consumer Perception of Organic and Genetically Modified 

Foods: Health and Environmental Considerations bland annat undersökt konsumenters 

uppfattningar om och inställning till vissa ekologiska livsmedel. Resultatet i avhandlingen 

visar att det finns en övergripande positiv attityd till ekologiska livsmedel. Trots detta 

inhandlas de inte regelbundet. Även här visar det sig att det högre priset är en bidragande 

faktor till varför konsumenter väljer att avstå från att köpa ekologiskt. Men Magnusson fann 

också att konsumenters föreställningar om ekologiska livsmedel (att de är dyrare och nyttiga) 

inte stämde överens med de inköpskriterier som samma grupp angav vara viktigast vid köp av 

livsmedel (smak, hållbarhet och nyttighet). (Magnusson, 2004) 
 

Vidare har Aertsens et. al. i en metaanalys studerat förekomsten av personliga faktorer som 

gör att en kund köper ekologiska livsmedel. Konsumtion av ekologiska livsmedel kan 

förklaras genom att använda ord såsom till exempel; “säkerhet”, “hedonism”, “välvilja” och 

“anpassning”. Dessa ord kan innebära värderingar som kan ha positiva influenser gällande 

attityder som rör konsumtion av ekologiska livsmedel. (Aertsens et. al, 2009) Slutligen har 

Shaw Hughner et al. påvisat 15 huvudsakliga teman för varför konsumenter väljer att köpa 

ekologiskt producerade livsmedel/produkter. Dessa så kallade teman är; hälsa, att det smakar 

bättre, omtanke för miljön, oro över matsäkerhet, oro för djurvården, stöder en lokal ekonomi 

och bidrar till att bevara traditionell matlagning, hälsosamt, påminner om det förflutna, 

fashionabelt, förkastande av höga priser, bristande tillgänglighet, skepticism mot märkning, 

otillräcklig marknadsföring, tillfredsställelse med rådande matkälla samt kosmetiska defekter. 

(Shaw Hughner et al, 2007) Aertensens och Shaw Hughners studier visar på liknande resultat. 

Båda studierna visar att faktorer såsom hälsa och miljöpåverkan är viktiga för konsumenten 

när han/hon väljer mellan att köpa ekologiskt eller inte.  
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Distributionskanaler i Uppsala 

I Uppsala med omnejd finns olika typer av distributionskanaler som möjliggör för 

konsumenter att handla ekologiska livsmedel. Den mest uppenbara kanalen är via matbutiker 

som distribuerar ekologiska livsmedel. Det finns även torgmarknader, varav en är Bondens 

egen marknad och som lockar konsumenter att köpa färskt börd och nyskördade grönsaker. 

Produkterna som säljs måste vara närproducerade (gårdarna får inte ligga längre än max 250 

kilometer bort från marknadsstället), men kan även vara ekologiskt producerade. (Bondens 

idé, u.å.)  

 

I ett jordbrukslandskap som Uppland finns dessutom många lokala primärproducenter och 

livsmedelsföretag. Ett av dessa företag är Sju gårdar, vilken är en ekonomisk förening där sju 

gårdar gemensamt driver ett företag som distribuerar ekologiska mejeriprodukter (Sju gårdar, 

u.å). Vidare finns ett antal företag som levererar ut ekologiska matkassar direkt hem till 

konsumentens dörr. Dessa matkassar innehåller livsmedel och i vissa fall även 

näringsberäknade recept. Enligt hemsidan Alla ekologiska kassar finns fem företag som har 

hemleverans av ekologiska matkassar i Uppsala (Alla ekologiska kassar, 2013). Utöver de 

företag som presenteras på Alla ekologiska kassar finns ytterligare en leverantör av ekokasse. 

(Alsike trädgård, u.å) Slutligen finns också alternativet att vara medlem i ett så kallat CSA-

kooperativ (CSA = Community Supported Agriculture). Ett medlemskap i ett CSA-kooperativ 

innebär att producenten och kunden delar på de ekonomiska riskerna som kommer med 

produktionen av råvaror. I början av varje säsong köper konsumenten en andel hos 

producenten och tar då del av det som produceras på gården, vilket vanligtvis är grönsaker. 

(Andersson, 2006) Andelsvarorna levereras i en låda/korg till ett förutbestämt 

upphämtningsställe, dit konsumenterna kommer. (Ramsjö gård, u.å.) CSA innebär alltså en 

direkt kontakt mellan konsumenten och producenten.  

 
Kombinationen av det ökande intresset för att köpa ekologiska livsmedel- och att det finns 

olika slags distributionskanaler för detta, gör det intressant att undersöka var konsumenter 

handlar ekologiska livsmedel, hur konsumenterna upplever utbudet samt att undersöka hur de 

anser sig kunna påverka det. Det är relevant att ur ett vetenskapligt perspektiv undersöka detta 

då det inte finns många svenska studier gjorda inom detta område.   
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Syfte & Frågeställningar 

Syftet var att undersöka om konsumenter i Uppsala är nöjda med utbudet av ekologiska 

livsmedel samt priset på dem, och även att undersöka om de upplever att de kan påverka 

utbudet av ekologiska livsmedel. De frågeställningar som studien ämnar svara på är: 

 Vilka är de viktigaste aspekterna när konsumenterna handlar ekologiskt? 

 Är konsumenterna nöjda med priset på ekologiska livsmedel, både i den butik där de 

oftast handlar och på den övriga livsmedelsmarknaden i Uppsala och dess omnejd? 

 Är konsumenterna nöjda med utbudet av ekologiska livsmedel i den matbutik de oftast 

handlar? 

 Vilka ekologiska livsmedel efterfrågar konsumenter i Uppsala? 

 Från vilka distributionskanaler handlar konsumenter i Uppsala ekologiska livsmedel? 

 Anser konsumenterna att de kan påverka utbudet av ekologiska livsmedel både i den 

matbutik de oftast handlar och på den övriga livsmedelsmarknaden i Uppsala med 

omnejd? 

 

Material & Metod 

Metod 

Litteratursökning 
För att hitta bakgrundsinformation användes Uppsala universitets biblioteksdatabas. Även 

internet har använts för att komma i kontakt med andra tänkbara hemsidor som kunde kopplas 

till det aktuella ämnet. Exempel på sådana är Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Ekoweb 

samt SvD. Författarna har även använt sig av fysisk litteratur samt varit i kontakt med 

relevanta företag via telefon och mail.   

 

Avgränsningar 

Studien avgränsades till att enbart undersöka ekologiska livsmedel i relation till utbud och 

pris. Trots att även hälsa är en faktor till varför konsumenter köper ekologiska livsmedel, 

bedömdes det vara ett för omfattande område att inkludera i denna uppsats. Även kvalitet 

uteslöts och fokus lades främst på utbud och pris. Utbud och pris hänger ihop, därför var det 

relevant att ta med båda dessa. Undersökningen avgränsades också till att enbart inkludera 

ätbara livsmedel (ej alkoholhaltiga drycker) och exkludera andra varor (ej livsmedel) som kan 

produceras ekologiskt. 

 

Studien 
För att kunna besvara frågeställningarna utfördes en kvantitativ undersökning i form av en 

enkät bland konsumenter i Uppsala. Enkäter används för att samla in större mängder data och 

tar inte lång tid att genomföra i jämförelse med kvalitativa metoder (Bryman, 2013. S 228). 

Enkätens första del bestod av tre demografiska frågor där deltagarna fick besvara hur gamla 

de var, hur många som ingick i deras hushåll, samt kön. Därefter fick de svara på nio frågor 

som berörde deras åsikter kring ekologiska livsmedel i Uppsala och dess omnejd. Hela 

enkäten finns att ta del av under bilaga 3. 
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Pilotstudie 

Inför undersökningen genomfördes en pilotstudie av enkäten. Deltagarna som tillfrågades  

bestod av delar av författarnas bekantskapskrets, vilka tillfrågades personligen via ett 

bekvämlighetsurval. Precis som i den riktiga undersökningen var inklussionskriteriet att 

personerna någon gång handlar ekologiska livsmedel. Ingen bakgrundsfakta gavs mer än att 

undersökningen skulle handla om ekologiska livsmedel. Efter att försöksdeltagarna fyllt i 

enkäten ombads de komma med feedback och kommentarer som skulle kunna användas för 

att förbättra enkäten. I samråd med handledare bestämdes att ett antal mellan åtta till tio 

deltagare var ett optimalt antal för en pilotstudie. Antalet deltagare i pilotstudien var nio 

stycken (5 kvinnor och 4 män) och var mellan 21-32 år. Ingen av deltagarna deltog senare i 

den riktiga undersökningen. Enkäten som testades under pilotstudien liknade slutversionen, 

några få modifieringar behövde dock göras efter feedback från pilotdeltagarna.   
 

Enkäten 

Vid utformningen av enkäten fokuserades på att ta fram frågor som var av relevans för att 

besvara syftet. Det resulterade i nio frågor med fasta svarsalternativ som berörde deltagarnas 

åsikter kring ekologiska livsmedel i både Uppsala med omnejd (här inkluderas stadskärnan 

och landsbygden) och den matbutik där de oftast handlar. Frågor rörande priset, utbudet och 

hur konsumenterna upplevde att de kan påverka utbudet ställdes. 

 
Fråga 1: Den första frågan handlade om vad deltagarna anser vara viktigast när de handlar 

ekologiska livsmedel. Deltagarna ombads då att enbart välja ett alternativ av de fyra som 

angavs (se bilaga 3).  

 

Fråga 2: För att få en uppfattning om vilka typer av livsmedel som inhandlas mest, fick 

deltagarna fylla i från vilka livsmedelskategorier de handlar. Det fanns förutbestämda 

kategorier, men frågan avslutades med ett öppet alternativ där deltagarna kunde lägga till 

eventuellt saknade livsmedelkategorier.  

 

Fråga 3: Handlar om var konsumenterna köper sina ekologiska livsmedel. Här valde 

författarna att ange ett antal distributionskanaler som deltagarna fick välja ifrån, här kunde de 

välja fler än ett alternativ. Även här fanns ett öppet svarsalternativ där deltagarna själva kunde 

lägga till inköpsställen. 
 

Fråga 4: Behandlar huruvida konsumenten anser att denne kan påverka utbudet av ekologiska 

livsmedel i Uppsala med omnejd. Här gavs tre svarsalternativ; “ja”, “nej” och “vet inte”. Om 

deltagaren angav alternativ “ja” ombads denne ge en motivering på vilket sätt påverkan kan 

göras. 
 

Fråga 5: För att få svar på vad konsumenterna anser om priset på ekologiska livsmedel i 

Uppsala med omnejd ombads deltagarna fylla i det alternativ på en skala som stämde bäst in 

med deras åsikter. Alternativen gavs i form av en femgradig ordinalskala med kategoriska 

variabler (“för dyrt”, “något dyrt”, “rimligt”, “något billigt” och “för billigt”), samt 

alternativet “vet ej/vill inte svara”. 

 
Fråga 6: Konsumenterna fick även svara på om de upplever att utbudet är tillfredsställande i 

den matbutik de oftast handlar. Här gavs tre alternativ; “ja”, “nej” och “vet ej/vill inte svara”.  
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Fråga 7: Efterfrågade i vilken utsträckning konsumenterna anser att de kan påverka utbudet av 

ekologiska livsmedel i matbutiken de oftast handlar. Även här användes en femskalig 

kategorisk ordinalskala. (“inte alls”, “ganska lite”, “varken lite eller mycket”, “ganska 

mycket” och “helt och hållet”), samt alternativet “vet ej/vill inte svara”. 
 

Fråga 8: För att få en bild av vad konsumenterna anser om priset i matbutiken de oftast 

handlar ställdes även en fråga specificerad på denna. Precis som på den fråga som berörde 

Uppsala med omnejd användes en femgradig ordinalskala med kategoriska variabler (“för 

dyrt”, “något dyrt”, “rimligt”, “något billigt” och “för billigt”), samt alternativet “vet ej/vill 

inte svara”. 

 

Fråga 9: Till slut fick konsumenterna ange om det finns ett eller flera ekologiska livsmedel 

som de saknar i den matbutik de oftast handlar. Även här gavs tre alternativ; “ja”, “nej” och 

“vet inte”. Om konsumenten svarade “ja” ombads de även ge exempel på vad de saknar. 

 

Mätning 

Datan samlades in under en förutbestämd dag i en livsmedelsbutik belägen i utkanten av 

Uppsalas stadsområde. Dagen i fråga var en fredag och mätningen skedde mellan klockan 11-

16. Då det var önskvärt att basera resultatet på 100 enkäter delades 120 fysiska enkäter ut. 

Detta för att kompensera för eventuella bortfall som följer med enkäter. Deltagarna besvarade 

formuläret på plats. På plats fanns en skylt som beskrev författarnas utbildning, att studien 

handlade om ekologiska livsmedel samt att det var frivilligt att delta (bilaga 2). Som tack för 

hjälpen erbjöds deltagarna Fairtrademärkt godis. 

Bortfall & databearbetning 

Av de 120 enkäterna blev samtliga utdelade och ifyllda. Efter mätningen kontrollerades varje 

formulär för att sålla ut eventuella bortfall. Totalt innehöll 17 enkäter interna bortfall, varav 

13 återfanns bland de nio mätfrågorna. Resterande fyra bortfall fanns bland den demografiska 

datan. Efter noga övervägande exkluderades de 13 enkäter som innehöll interna bortfall bland 

mätfrågorna frågorna helt. De fyra enkäter som hade interna bortfall bland de demografiska 

frågorna inkluderades i resultatbearbetningen. Datan bearbetades med hjälp av mjukvaran 

Excel (2010 Microsoft Office). Svaren från samtliga 120 enkäter antecknades här, och svaren 

från de inkluderade formulären summerades. Den absoluta frekvensen och den relativa 

frekvensen räknades ut och presenteras med hjälp av deskriptiv statistik. Svaren från frågorna 

med öppet slut kategoriserades och summerades. Även dessa presenteras i form av deskriptiv 

statistik. 
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Deltagare 

Nedan presenteras deltagarna utifrån de demografiska data som samlades in (tabell 1 och 2). 

 
Tabell 1. Fördelningen av deltagarna (n=107) i undersökningen (antal personer i absoluta och relativa siffror, 
åldersspridning och medelålder) uppdelat efter kön. Tre personer angav inte sitt kön, och en person angav inte sin ålder. 

 

 
Tabell 2. Fördelning av antalet personer (n=107) i deltagarnas hushåll uppdelat på hushållsstorlek. 

Hushållsstorlek Antal 

1 person 23 

2 personer 32 

3 personer 22 

4 personer 21 

5 personer 8 

6 personer 1 

 

Deltagarna var i åldrar mellan 16-90 år. Det var enbart en person som valde att inte ange sin 

ålder. På grund av att ett bekvämlighetsurval användes kunde inte könsfördelningen styras, 

och det finns en överrepresentation av kvinnor. 

Urval 

Urvalet skedde genom ett bekvämlighetsurval, och inklussionskriteriet för att kunna delta i 

undersökningen var att konsumenten någon gång handlar ekologisk mat. Ingen gräns sattes 

för hur frekvent dessa inköp skulle ske för att kunden i fråga skulle kvalificera sig. Det sattes 

heller ingen åldersgräns. Förbipasserande konsumenter blev tillfrågade om de någon gång 

handlar ekologisk mat. Om svaret på frågan löd “ja” blev personen sedan tillfrågad att delta i 

undersökningen. 

Etiska hänsynstaganden 

I enkäten fanns inget tvång på att uppge namn eller kulturell bakgrund. Däremot efterfrågades 

kön, ålder och hushållets storlek. Författarna tog hänsyn till Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet (Patel & Davidson, 2011). Alla 

som deltog i undersökningen blev skriftligen informerade om studiens övergripande syfte, att 

det var frivilligt att delta, att de när som helst kunde avbryta sin medverkan, att deltagandet 

var helt anonymt, samt att informationen enbart skulle användas till den aktuella uppsatsen.  

 Antal (%) Ålder Medelålder 

Kvinna 68 (64) 16-90 45 år 

Man 36 (34) 18-79 44 år 
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Resultat  

Undersökningen hade en hög svarsfrekvens då samtliga 120 enkäter besvarades och 

returnerades. Resultatet som presenteras nedan baseras på de 107 enkäter som inte innehöll 

något internt bortfall inom mätfrågorna.  

 

Viktigast för konsumenten  

 

På frågan om vad som är viktigast för konsumenten när han/hon köper ekologiska livsmedel 

var det en förhållandevis jämn fördelning mellan djurens välmående (37 st), naturlig odling 

(37 st) och att inga onödiga tillsatser (31 st). Endast två personer ansåg att priset var den 

viktigaste aspekten (figur 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Fördelning av vad deltagarna (n=107) tyckte var viktigast hos ett ekologiskt livsmedel, uppdelat efter de fasta 
svarsalternativ som angavs i enkäten. 
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Livsmedel som inhandlas 

Vid kartläggningen av vilka livsmedelskategorier konsumenterna handlar ekologiskt ifrån 

(figur 2) visade det sig att flest handlar frukt och grönsaker, mejeriprodukter, kött och ägg. 

Det var en förhållandevis jämn fördelning mellan kaffe och te, gryn, flingor och mjöl och bär- 

och fruktdrycker. Ett fåtal deltagare angav att de handlar ekologiskt godis. Ingen angav något 

annat alternativ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Visar ur vilka livsmedelskategorier konsumenterna (n=107) köper ekologiska livsmedel. Flera alternativ kunde 
väljas. 
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Var konsumenten handlar 

De flesta konsumenter i undersökningen, alla utom en, handlar ekologiska livsmedel i 

matbutik (figur 3). Därefter är avståndet långt till övriga införskaffningsalternativ, där 14 

personer angav att de handlar privat från producent, 12 personer handlar på torgmarknader 

och två personer från ekokasse respektive ekolåda/ekokorg. Tre personer angav att de handlar 

ekologiska livsmedel från andra alternativ: den första person angav att anhöriga äger en gård, 

den andra skrev hälsokost, medan den tredje personen angav att han/hon handlar matkasse 

från ett företag som inte har någon ekologisk matkasse. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figur 3. Beskriver frekvensen av var konsumenterna (n=107) handlar ekologiska livsmedel. Flera svarsalternativ kunde 
väljas. 
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Påverkan på utbudet 
 

38 deltagare ansåg att de kan påverka utbudet av ekologiska livsmedel i Uppsala med omnejd 

(figur 4), varav alla utom två angav på vilket sätt de kan påverka. Dessa sätt presenteras 

indelade i kategorier i tabell 3. De fyra alternativ som inte kunde klustras ihop med de andra 

var: ”opinion”, ”skaffa mer kor”, ”mer svensk mat från bönderna för då vet vi vad vi stoppar i 

magen”, ”jag säljer frukt”. Merparten (49 personer) angav att de inte vet- eller inte vill svara 

på, om de kan påverka utbudet.  20 personer ansåg inte att de kan påverka utbudet. 
 

 

Figur 4. Beskriver om konsumenterna (n=107) upplever att de kan påverka utbudet eller inte. 

 

Tabell 3. Kategorisering av konsumenternas (n=36) svar på frågan om hur de anser sig kunna påverka utbudet av 
ekologiska livsmedel. Konsumenterna fick skriva flera alternativ. 

 Antal 

Genom att handla mer 22 

Genom att efterfråga i butikerna 12 
Övriga svar 4 
Genom att påverka andra till att 
handla mer 

3 

Genom att handla mer direkt från 
producenten 

2 
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När det kommer till i vilken utsträckning konsumenterna upplevde att de själva kan påverka 

utbudet av ekologiska livsmedel i matbutiken de oftast handlar svarade nio personer inte alls, 

26 personer ganska lite, 28 personer varken lite eller mycket, 19 personer ganska mycket, noll 

personer helt och hållet, samt 25 personer vet ej/vill inte svara (se figur 5). 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figur 5. Fördelning i procent av hur konsumenterna (n=107) upplevde att de kan påverka utbudet av ekologiska livsmedel 
i den matbutik de oftast handlar. 
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Prisuppfattning 
 

När det gäller priset på ekologiska livsmedel i Uppsala med omnejd ansåg många att priset är 

högt. 10 personer svarade att det är för dyrt, medan 52 personer svarade något dyrt. Det var 

också relativt många som ansåg att priset är rimligt (39 st). Ingen angav alternativet något 

billigt, två personer för billigt, och fyra personer angav att de inte visste eller inte ville svara 

(se figur 6).  

 

 
 

Figur 6. Fördelning av vad konsumenterna (n=107) ansåg om priset på ekologiska livsmedel i Uppsala med omnejd.  

Majoriteten ansåg även att priset på ekologiska livsmedel i den butik de oftast handlar är högt. 

Sju personer angav för dyrt och 55 personer något dyrt. Därefter angav 42 personer rimligt, 

inga personer något billigt respektive för billigt. Tre personer valde vet ej/vill inte svara (figur 

7). 

 

 

Figur 7. Fördelning av vad konsumenterna (n=107) ansåg om priset på ekologiska livsmedel i den matbutik de oftast 
handlar. 
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Matbutikens utbud 
 

På frågan som behandlade konsumenternas åsikter om ekologiska livsmedel i den matbutik de 

oftast handlar, angav majoriteten (52 st) att de var nöjda med utbudet. En stor andel var dock 

inte nöjda (40 st), och vissa (15 st) visste inte eller ville inte svara på frågan. 

 
På frågan om konsumenten saknar några ekologiska livsmedel i matbutiken de oftast handlar 

svarade majoriteten (43 personer) att de inte visste, 40 personer Nej och 24 personer Ja (figur 

8). I tabell 4 finns listat ifrån vilka kategorier man saknar dessa. 
 

 
 

Figur 8. Fördelning i procent över hur deltagarna (n=107) upplever att det saknas några ekologiska livsmedel i 
matbutiken de oftast handlar. 

 

Tabell 4. Kategorisering av vilka livsmedel konsumenterna (n=24) efterfrågar, uppdelat efter livsmedelsgrupp och 
frekvens. Konsumenterna kunde skriva flera livsmedel. 

 Antal 

Grönsaker/potatis 8 

Frukt/bär 7 

Kött 6 

Övrigt 6 

Mejeriprodukter 4 

Charkprodukter 3 

Fisk 3 

Kyckling 3 

Godis 2 

Bröd 1 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Urval 

Även om det inte fanns något ålderskriterium för att få delta försökte vi dock styra detta 

genom att tillfråga personer som såg ut att vara i övre tonåren (ca 18 år). Detta på grund av att 

det är mer troligt att personer som är i övre tonåren bor i ett enpersonshushåll än de som är 

yngre, och på så vis kontrollerar sina inköp själva. Enligt en undersökning gjord av Statistiska 

centralbyrån förekommer enpersonshushåll redan i åldrarna 15-16 år för både kvinnor och 

män, och man fortsätter ofta leva i denna form av hushåll ända upp till dess att man är ca 25 år 

gammal. Enpersonshushåll är även vanligt förekommande vid en ålder av 60 och uppåt. 

(Statistiska centralbyrån, 2012) Därför valde vi att även inkludera personer i de högre 

åldrarna. 

 

Det fanns en generell överrepresentation av kvinnor bland deltagarna. Genom att använda ett 

slumpmässigt urval hade fördelningen av kvinnor och män kunnat fördelas jämnare och 

åldersspannet regleras mer kontrollerat. För att kunna generalisera ett resultat krävs att urvalet 

är representativt för populationen i största möjliga mån, vilket säkrast sker genom 

slumpmässiga urval (Bryman, 2013. S 169). Detta skedde dock inte i denna studie då 

bekvämlighetsurval användes.  

 
Inga förbipasserande konsumenter diskriminerades på grund av kön eller kulturell bakgrund. 

De tillfrågades personligen om de någon gång handlar ekologisk mat. Dock valde flera 

personer att inte delta. Det handlade både om brist på intresse och tidsbegränsningar. 

 

Resultatpåverkan 

Vid alla undersökningar är det relevant att diskutera hur omkringliggande faktorer kan ha 

påverkat resultatet. I vår undersökning kan resultatet ha påverkats genom att mätningen enbart 

genomfördes i en butik. Butiker av olika storlek har generellt sett olika stort utbud av 

ekologiska livsmedel. För att fånga in fler kundsegment hade det varit gynnsamt att 

genomföra undersökningen i flera butiker, gärna i olika storlek, och även med olika 

geografisk placering. Detta var dock inte möjligt eftersom undersökningen genomfördes kring 

påskhelgen, vilket medförde att fler butiker inte hade möjlighet att ta emot oss. I efterhand 

insåg vi att vi skulle kunna befunnit oss på någon annan offentlig plats, där många människor 

passerar.  Eftersom vi var intresserade av att ta reda på var konsumenter handlar ekologiskt, 

det vill säga på fler ställen än i matbutik, skulle det också ha varit intressant att göra 

mätningar bland kunder till de övriga distributionskanalerna. Detta var dock inte 

genomförbart eftersom tiden inte räckte till.  

 

De resultat vi har funnit, främst rörande frågan om vilka livsmedel konsumenterna köper 

ekologiskt, kan ha påverkats av det faktum att undersökningen enbart genomfördes i den 

aktuella butiken. Framförallt gäller detta deltagarna som uppgav att de enbart handlar i 

matbutik och inte genom något annan distributionskanal. Om vi utgår från antagandet att 

deltagarna handlar i den aktuella butiken någorlunda regelbundet kan resultatet ha påverkats 
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genom att de är vana med butikens utbud. Det kan då vara så att konsumenten refererade till 

butikens utbud när denne svarade på enkäten. Hade konsumenten handlat i fler än en butik, 

och kanske även via en annan distributionskanal, hade denne haft en annan överblick av 

utbudet och tillgängligheten av ekologiska livsmedel. Vi kan dock inte med säkerhet säga att 

deltagarna i butiken bara handlar i den butiken, och ska därför inte heller dra några slutsatser 

utifrån detta.  

 

Vi valde att inte inkludera alkoholhaltiga drycker i undersökningen på grund av att dessa inte 

konsumeras av alla. Genom att exkludera alkoholhaltiga drycker kunde även personer som 

inte konsumerar alkohol delta. Vi förklarade dock inte detta för konsumenterna, vilket gör att 

de kan ha refererat till alkoholhaltiga livsmedel när de svarade på frågorna.  

 

Det är lätt för konsumenter att blanda ihop begreppen ekologiskt och närproducerat, och kan 

av vissa ses som samma sak. Ekologiska livsmedel har en tydlig definition när det gäller 

djurhållning, odling av grödor och hur gården bör skötas. För att ta till sig informationen om 

hur en ekologisk produktion går till handlar det mer om intresse från konsumenten. Begreppet 

närproducerat är mer subjektivt och innebörden kan variera från person till person. Det kan till 

exempel handla om livsmedel som är producerade i Sverige och om livsmedel som är 

producerade inom ett visst geografiskt område (Björklund et.al, 2008. S. 16). 

Enkäten 

Som anges i de etiska övervägandena efterfrågades inte namn eller kulturell bakgrund. 

Anledningen var att deltagarna skulle känna att de var helt anonyma, och att exkludera onödig 

information för att göra materialet mer lättarbetat. Däremot efterfrågades kön, ålder och 

storleken på hushållet. De demografiska data behandlas dock inte i resultatet. Valet att 

använda slutna frågor motiveras med att deltagarna lättare skulle kunna fylla i enkäten “på 

stående fot” och inte känna att det var en för lång och betungande enkät. Bryman påpekar att 

enkäten inte ska vara för ”tät”, att presentationen ska vara tydlig och att den ska innehålla 

tydliga instruktioner om hur svarandet ska gå till. En fördel med slutna frågor i en enkät är att 

de är lätta att besvara för deltagarna, det tar heller inte lång tid att besvara enkäten när slutna 

frågor används. (Bryman, 2013. S 241-245). Anledningen till att använda förvalda kategorier 

var att underlätta för deltagarna att komma ihåg fler livsmedel och distributionskanaler, som 

de annars kanske inte tänkt på. För att minimera risken att omedvetet exkludera möjliga 

alternativ, och därmed minimera bortfallet, hade vissa av frågorna öppet slut. 

Anledningen till varför människor väljer att köpa ekologiskt varierar från person till person, 

det kan exempelvis handla om hälsa, produktkvalitet och hänsyn till miljön (Pearson et.al, 

2010). Därför valde vi att ha med en fråga om vad som är viktigast för deltagarna (fråga ett). 

Frågan var inte av hög relevans för att besvara frågeställningarna, men vi kände att det var av 

vikt att ta reda på detta. Vi ville se vad konsumenten anser är viktigast, och därför ombads de 

att enbart välja ett av de fyra angivna alternativen. Ett flertal deltagare frågade dock under 

tiden mätningen skedde om de fick fylla i fler alternativ då de ansåg flera alternativ vara 

likvärdigt viktiga. En möjlig förbättring kunde varit att låta deltagarna rangordna alternativen 

från minst viktig till mest viktig. Även användandet av formuleringen onödiga tillsatser kunde 
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förändrats. Vi är medvetna om att "onödiga" är ett värdeladdat ord och att detta kan ha 

påverkat våra deltagare. Detta ord borde ha bytts ut mot ett neutralt ord, vilket vi insåg i 

efterhand. 

Bortfall 

Totalt sett fanns 17 interna bortfall, varav fyra bland den demografiska datan. Vi valde att 

inkludera dessa fyra i resultatbearbetningen för att skapa en jämn fördelning mellan samtliga 

frågor som var av relevans för att besvara syftet. Vi ville även ha så mycket data att arbeta 

med som möjligt. Vi bedömde att det inte fanns skäl att exkludera dessa enkäter eftersom 

dessa bortfall inte skulle påverka undersökningens syfte. Syftet var inte att genomföra en 

demografisk jämförelse, och därför påverkas heller inte resultatet av att det finns bortfall 

bland den demografiska informationen. 

Begreppsförväxling 

Vi är medvetna om att deltagarna kan ha blandat ihop innebörden av olika begrepp och 

koncept, så som Fairtrade, Nyckelhålsmärkt, närproducerat och ekologiskt. Vi är även 

medvetna om att vi inte efterfrågade vilka varumärken, produktlinjer och märkningar som 

konsumenterna köper eller känner till. För att minimera begreppsförväxling hade vi, på 

enkäten, kunnat definiera vad ett ekologiskt livsmedel är. Detta gjordes inte på grund av att vi 

trodde att det skulle bli för mycket information att läsa för deltagarna, vilket kunnat medföra 

att de inte velat delta. I efterhand inser vi att det antagligen hade varit bättre att ha med en 

definition trots detta. Det fanns även en tanke om att fråga deltagarna om vad ett ekologiskt 

livsmedel är för dem med ett öppet svarsalternativ. I enlighet med Bryman (2013, s 245) så är 

en nackdel med öppna frågor att det krävs en större ansträning av deltagarna vilka kan 

avskräckas från uppgiften när de behöver skriva långa svar.  

Resultatdiskussion 

Pris 

En generell uppfattning är att priset är den vanligaste faktorn som dyker upp bland 

människors uppfattning om och diskussioner kring ekologiska livsmedel. Priset är en av de 

faktorer som Buder et.al. (2014), Magnusson (2004) samt Pearson et.al (2010) nämner som 

viktigast för konsumenters inköp av ekologiska livsmedel. Därför valde vi att ha med denna 

aspekt i vår undersökning.  

I resultatet framkommer att många av deltagarna tycker att priset, både i den butik där de 

oftast handlar och Uppsala med omnejd, är för högt men en relativt stor andel anser att priset 

är rimligt. Enbart två deltagare svarade att det är för billigt att handla ekologiska livsmedel. Vi 

misstänker att dessa två anser att maten är för billig i förhållande till böndernas insatser, som 

är underbetalda. Detta ämne diskuteras i debattartikeln Är maten för billig? Här uttrycker 

ordförande för Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) att den svenska maten konkurrerar med 

livsmedel som inte har lika höga krav gällande djurhälsa, matkvalitet, smittskydd och miljö. 
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Dessa faktorer påverkar prissättningen på livsmedlen. Ordförande menar att även om priserna 

höjdes skulle merparten av höjningen hamna hos uppköparna och inte hos bonden. Motparten 

i debatten, en agronom och journalist, anser däremot att maten inte är för billig. Han menar att 

maten är billig och bättre än någonsin. (Naturvetarna, 2011) Frågan kring hur mycket 

livsmedel ska kosta är subjektiv och det finns många skilda åsikter kring detta. Hur priserna 

på ekologiska livsmedel kommer att utvecklas i framtiden är svårt att säga. Men i vårt resultat 

kan man dock utläsa att de flesta i vår population anser dagens priser vara för höga. 

I resultatet kan vidare utläsas att det inte skiljer sig nämnvärt mellan vad konsumenterna 

ansåg om priset i butiken där de oftast handlar och i Uppsala med omnejd (figur 5 och figur 

7).  Detta kan ses som att våra deltagare generellt upplever att priset på ekologiska livsmedel 

är högt. Man bör dock samtidigt ha i åtanke att de flesta av våra deltagare endast handlar 

ekologiska livsmedel i matbutik. Detta innebär att de inte har direkt erfarenhet av de övriga 

nämnda distributionskanalerna, vilket påverkar deras totala bild. 

Författarnas personliga uppfattning är att priserna på vissa ekologiska livsmedel under senare 

år sjunkit. Prissänkningen kan bero på att fler konsumenter blivit mer medvetna om miljön än 

för fem till tio år sedan, och därför börjat köpa mer ekologiska livsmedel. Ju större efterfrågan 

desto större kvantitet och volym kan butikerna köpa in, vilket leder till att butikerna kan sälja 

för ett lägre pris. Ett exempel på detta är olika skandaler som uppdagats i media under de 

senaste åren, varav en var ”bananskandalen” då det under år 2013 uppdagades att bananer 

innehåller gifter även i fruktköttet (Örstadius, 2014). Efter denna skandal kunde man i 

matbutikerna se en prissänkning av ekologiska bananer, då konsumenter hellre ville köpa 

ekologiska bananer framför besprutade bananer som ansågs vara ”farliga” för hälsan. 

Något som också kan påverka priset är förpackningsstorlekar. Ekologiska livsmedel är ofta 

förpackade i mindre förpackningar är konventionella. För flerpersonshushåll är det inte 

optimalt att enbart köpa små förpackningar då dessa inte räcker långt. I och med det att dessa 

dessutom är ekologiska blir det ännu mer kostsamt. Efter egna spekulationer kan detta vara en 

bidragande orsak till varför konsumenter inhandlar konventionella livsmedel i större 

utsträckning än ekologiska. Små förpackningar inhandlas i större utsträckning av segmentet 

äldre och ensamboende, där det behövs små mängder mat till matlagning och bakning 

(Ekelund, 2003). Det kan dock vara svårt att skapa balans mellan att producera både små och 

stora förpackningar av samtliga livsmedel, samt att hålla nere priset. 

I vår undersökning ombads deltagarna att välja en faktor som var viktigast för dem när de 

köper ekologiska livsmedel. De fick då välja mellan fyra olika alternativ: djurens välmående, 

naturlig odling, priset och inga onödiga tillsatser. Av totalt 107 personer var det enbart två 

personer som hade angett att priset var viktigast, men viktig nog för att kunna fatta ett beslut 

när det gäller att köpa eller inte köpa. Tittar vi däremot på de frågor som specifikt efterfrågade 

konsumentens åsikt om priset, ser vi att deltagarna generellt ansåg att priset var för högt. Här 

verkar alltså priset vara av betydelse, och de två aspekterna motsäger varandra. Vi kan 

därmed dra slutsatsen att priset är av betydelse för konsumenterna i vår population, men är 
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inte den viktigaste faktorn när de väljer mellan att köpa ekologiska eller konventionella 

livsmedel. 

Utbud 

I och med att vi i enkäten frågade var konsumenterna köper sina ekologiska livsmedel, fick vi 

en inblick i var dessa konsumenter överlag handlar. Högst antal deltagare handlade enbart i 

matbutik. Ett färre antal handlade både i matbutik kombinerat med ett annat alternativ, t.ex. 

direkt från producenten eller en matkasse. Därför spelar butikerna en stor roll för 

konsumenternas möjlighet att köpa ekologiska livsmedel. Butikens utbud kan kopplas 

samman med konsumenternas kunskap om ekologiska livsmedel. Ju mer kunskap 

konsumenterna har om ekologiska livsmedel, desto mer kan de fråga efter specifika livsmedel 

i butikerna. Dock är kunskapen begränsad hos en del konsumenter, alternativt finns det inte 

ett tillräckligt stort intresse för ekologiska livsmedel.  

 

Kan konsumenterna påverka utbudet i den matbutik de oftast handlar? En stor andel av våra 

deltagare angav vet ej/vill inte svara. Detta kan tyda på bristande kunskaper och/eller 

bristande engagemang och det skulle behövas mer läggtillgänglig information för 

konsumenten för konsumenten att kunna ta del av. Dock är det alltid konsumenten som själv 

måste välja att vara intresserad, och därigenom lättare kunna ta till sig den information som 

finns. Ytterligare en fråga som kan vara beroende av kunskap är den som behandlar eventuell 

avsaknad av ekologiska livsmedel. Svarsfrekvensen var som allra högst på alternativet vet 

inte. Den bristande kunskapen kan medföra att konsumenten inte vet vilka livsmedel som går 

att få tag på ekologiska genom att efterfråga dessa.  

 

Majoriteten av deltagarna var nöjda med det ekologiska utbudet i butiken de oftast handlar. 

Detta kan möjligen bero på att de antingen inte handlar ekologiskt i stor utsträckning och 

därmed inte kräver ett stort utbud. Det skulle även kunna vara en kunskapsbrist hos en del av 

konsumenterna som medför att de inte vet vilka ekologiska livsmedel som finns. Vet man inte 

vad som finns kan man inte reflektera över om man saknar något eller inte. Ett tredje 

alternativ är att de helt enkelt faktiskt är nöjda med utbudet och inte saknar något. 

 

Känner konsumenterna att de kan påverka utbudet i matbutiken? Majoriteten svarade varken 

lite eller mycket på denna fråga. Denna höga svarsfrekvens skulle kunna bero på en rad 

faktorer. Det kan handla om att inte våga efterfråga, att inte ha blivit lyssnad på tidigare, att 

inte veta att det går att be personalen köpa in livsmedel samt begränsad kunskap om vad som 

finns att tillgå ekologiskt. Det fanns även en relativt stor del deltagare som svarade ganska 

lite. Även här kan det handla om begränsad kunskap eller att inte våga efterfråga. 

 

I likhet med Buder et.al. (2014) samt Pearson et.al. (2010) har vi sett att ett otillräckligt utbud 

är avgörande för konsumenters möjlighet att köpa ekologiska livsmedel. Trots att majoriteten 

av deltagarna var nöjda, var en stor andel av våra deltagare (37,4 %) inte nöjda med utbudet i 

butiken de oftast handlar, och 22,4 % saknar minst ett livsmedel. Magnusson et.al. (2001) och 

Makatouni (2002) uttrycker att varierande och bristande tillgång på ekologiska livsmedel är 

en faktor som begränsar konsumtionen. Utbudet är alltså viktigt, dels för att konsumenter ska 

ha möjlighet att handla ekologiskt i den utsträckning de vill och dels för att de ska ha 

möjlighet att välja mellan olika ekologiska livsmedel. 
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Hela 38 deltagare, det vill säga cirka en tredjedel, ansåg att de kan påverka utbudet av 

ekologiska livsmedel i Uppsala med omnejd. Av dessa var det dock två som inte gav någon 

motivering på hur de kan påverka utbudet. Motiveringarna som vi fick in var överraskande 

eniga. 20,6% av samtliga 107 deltagare uttryckte att om de handlar mer ekologiskt så 

påverkas utbudet. Detta ser vi som en positiv inställning då efterfrågan, tillgänglighet och 

utbud går hand i hand.11,2 % av samtliga 107 deltagare angav motiveringen genom att 

efterfråga i butikerna. Det kan tänkas att dessa deltagare frågar i butikerna efter mer 

ekologiska varor och därigenom kan påverka utbudet. Däremot kan vi inte säga om de anser 

att de kan påverka utbudet i matbutiken eller om detta enbart är en åsikt. Precis som på frågan 

angående påverkan på matbutikens utbud, var svarsfrekvensen hög på alternativet vet ej/vill 

inte svara, vilket även här kan bero på bristande kunskaper hos konsumenterna. 

 

I likhet med Padel och Fosters studie (2005) efterfrågade våra deltagare frukt, bär och 

grönsaker. En relativt stor andel efterfrågade också kött. Efterfrågan på alla dessa kategorier 

kan relateras till att konsumenten via ekologiska märkningar får en försäkran om att 

livsmedlet producerats utan bekämpningsmedel, utan artificiella tillsatser och med omtanke 

om djuren. Under de senaste åren har ett flertal skandaler uppdagats via media. En av dessa 

var när Livsmedelsverket vid ett stickprov fann att det fanns bekämpningsrester i fruktköttet 

på bananer (Ewehag, 2013), och inte bara i skalet som man tidigare trott. Ytterligare en 

skandal som uppdagades år 2009 var när konventionellt uppfödda grisar blev utsatta för 

vanskötsel (Öhman, 2009).  

 

Under arbetets gång har vi upptäckt att det inte finns mycket forskning gjord på området som 

handlar om utbudet av ekologiska livsmedel. Detta gäller även i vilken utsträckning som 

konsumenten upplever att han/hon kan påverka utbudet, både i enskilda butiker samt på den 

övriga marknaden. För att få en bättre uppfattning om detta behövs fler studier inom området. 

Övrig diskussion 

Svårt att skilja på märkning, produktlinje och varumärke. 

Som tidigare nämnts finns ett antal varumärken, produktlinjer och märkningar som ska 

förtydliga för konsumenter vilka livsmedel som är ekologiskt producerade. Tyvärr kan 

konsumenten uppleva förvirring på grund av att det finns så många olika förmedlingssätt 

(Holmberg, Steingrimsdottir & Svensson, 2007. Sveriges Konsumenter, u.å.). Ett av flera 

exempel på att alla konsumenter inte har insikt i vad vissa märkningar betyder kan beskrivas 

med något som skedde under tiden vi utförde mätningen. Vid undersökningstillfället bjöds på 

godis som var märkta med “Fairtrade”. Då uttryckte flera av deltagarna uppskattning för att vi 

bjöd på ekologisk godis. Ett scenario skulle kunna vara att konsumenten köper ett livsmedel 

som han/hon tror är ekologiskt men som i själva verket är konventionellt på grund av 

bristande kunskaper kring märkningar. 

Osäkerhet om fördelar med att köpa ekologisk mat 

Inom EU sker fri handel mellan medlemsländerna, och Sverige både exporterar och 

importerar ekologiska livsmedel från andra EU-länder. Som tidigare nämnt finns regler kring 

hur produktionen ska ha gått till för att ett livsmedel ska få märkas som EU-ekologiskt. 
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Importerade livsmedel med märkningen EU-ekologiskt ska därmed kunna betraktas som säkra 

och trovärdiga. Trots detta uttryckte flera av våra deltagare muntligt att de inte vill köpa 

livsmedel som är producerade utomlands. Precis som Aertsens et.al. (2009) samt Shaw 

Hughner et.al. (2007), har vi observerat att det kan bero på osäkerhet hos konsumenten, det 

gäller både livsmedlets kvalitet och hur produktionen går till. Några av de konsumenter vi 

pratade med uttryckte tydligt att de aldrig köper några andra livsmedel än de som är 

producerade i Sverige. En del av deltagarna uttryckte att de gärna vill köpa ekologiska och 

närproducerade livsmedel framför livsmedel som är producerade i en annan del av Sverige. 

Detta syntes även i en deltagares enkät, då en kommentar handlade om just osäkerheten kring 

importerade ekologiska livsmedel: “mer svensk mat från bönderna så vi vet vad vi stoppar i 

magen”. Denna konsument ställde sig tydligt kritisk till allt som importeras, oavsett om det 

handlade om ekologiska eller konventionella livsmedel. 

Validitet och reliabilitet 

Några av de viktigaste kriterierna för bedömning av samhällsvetenskapliga undersökningar är 

validitet och reliabilitet (Bryman, 2013. s 49). Vid en granskning av mätningsvaliditeten i den 

här undersökningen bedömer vi att instrumentet (enkäten) mäter det som avses mätas, men då 

vi inte kan bedöma instrumentets reliabilitet kan vi heller inte uttala oss om hur pass hög eller 

låg mätvaliditeten är. Eftersom att urvalet inte var slumpmässigt har undersökningen låg 

extern validitet. Men, studien är ändå av värde eftersom att det utförts få tidigare svenska 

studier inom området som behandlar hur konsumenter upplever att de kan påverka utbudet av 

ekologiska livsmedel. Ungefär hälften av våra deltagare fyllde i alternativet vet ej/vill inte 

svara på frågan om de anser att de kan påverka utbudet, vilket möjligtvis tyder på att de inte 

reflekterat över hur de kan påverka. Vi föreslår vidare forskning kring detta.  

 

Slutsats 

Utifrån undersökningen är priset är en viktig faktor, men inte den viktigaste, för konsumenter 

när de handlar ekologiskt. De viktigaste aspekterna var djurens välmående samt naturlig 

odling. Det syns en återkommande trend hos konsumenterna om att livsmedlen är för dyra, 

både i matbutiken de oftast handlar och i Uppsala med omnejd. Det kan konstateras att 

konsumenter i Uppsala är relativt nöjda med utbudet av ekologiska livsmedel i den matbutik 

de oftast handlar. Dock anser de att det saknas vissa livsmedel från flera livsmedelskategorier. 

Främst vill de se mer frukt, bär, grönsaker och kött i butiken de oftast handlar. Matbutiker är 

en viktig distributionskanal för konsumentens möjligheter att köpa ekologiska livsmedel. 

Detta för att majoriteten handlar sina ekologiska livsmedel där. Det tycks inte lika etablerat att 

handla ekologiska matkassar och ekolådor eller från gårdsbutiker och torgmarknader. En 

tredjedel av deltagarna ansåg sig kunna påverka utbudet i Uppsala med omnejd, det var 

däremot mer osäkert gällande utbudet i matbutiken. Eftersom området för denna uppsats är 

relativt outforskat skulle vidare forskning behövas. Exempelvis kunskapen om ekologiska 

livsmedel samt konsumenternas upplevda påverkan på utbudet av dessa.  
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Bilaga 2 – Skylt 

Handlar du 

ekologiskt? 
Vi är två kostvetarstudenter som skriver vår 

C-uppsats och genomför därför en 

enkätundersökning om ekologiska 

livsmedel. Vi behöver nu din hjälp! 

Enkäten är helt anonym och dina svar 

kommer enbart att användas för vår 

uppsats.  

Det är frivilligt att delta och du kan när som 

helst avbryta din medverkan.  

Ni konsumenter är en viktig del i vår 

undersökning och vi är tacksamma för er 

hjälp! 

/Sara och Sandra 
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Bilaga 3 - Enkät  

Enkät om ekologiska livsmedel 

 

Vi är två kostvetarstudenter som skriver vår C-uppsats och genomför därför en 

enkätundersökning om ekologiska livsmedel.  

Enkäten är helt anonym och dina svar kommer enbart att användas för vår uppsats.  

Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta din medverkan.  

Du som konsument är en viktig del i vår undersökning och vi är tacksamma för din 

medverkan! 

 

Läs frågorna noggrant, och tveka inte att fråga oss om du undrar över något. 

 

/Sara och Sandra 
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Kön: 

 
□ Man 

□ Kvinna 

 
 
Ålder:    år 
 
 
 
 
 
 
Hur många personer ingår i ditt hushåll?   st 
 
 
 
 
 
 
1. Vad är viktigast för dig när du köper ekologiska livsmedel?  

(Ange ett alternativ). 

 
□    
 
 
□    
 
 
□    
 
□    
 
 

Djurens välmående (naturligt beteende, inga onödiga läkemedel, äter i första hand 

foder som kommer från den egna gården) 

Odling av grödor sker så naturligt som möjligt (naturligt gödsel, inga kemiska 

bekämpningsmedel) 

Priset 

Att livsmedlen inte innehåller onödiga tillsatsämnen (avseende t.ex. arom, färg och 

konservering) 
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2. Från vilka nedanstående kategorier köper du ekologiska livsmedel? Du får kryssa i 

flera alternativ. 

□   Kött 

□   Mejeriprodukter (t.ex. mjölk, fil, ost, smör, matyoghurt)  

□   Frukt och grönsaker (även frysta) 

□   Ägg 

□   Kaffe & Te 

□   Godis 

□   Gryn, flingor & mjöl 

□   Bär – och fruktdrycker (t.ex. juice, lättdryck, fruktnektar, saft. Ej läsk) 

Annat:       

      

       

 

 

 

3. Var handlar du dina ekologiska livsmedel? Du får kryssa i flera alternativ. 

□   Matbutik 

□   Torgmarknader 

□   Ekokasse 

□   Ekolåda/Ekokorg 

□   Privat från producenten 

Annat:       
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4. Anser du att du kan påverka utbudet av ekologiska livsmedel i Uppsala med 

omnejd (d.v.s. staden och landsbygden)? 

□ Ja □ Nej □ Vet inte 
 
Om ja, på vilket sätt?       
        
        
        

 
 
 
 
 
 
 

5. Vad anser du om det övergripande priset på ekologiska livsmedel i Uppsala med 
omnejd (d.v.s. staden och landsbygden)? 

 
      □         □     □     □      □  □  
          
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Anser du att utbudet av ekologiska livsmedel är tillfredsställande i den matbutik där du 
oftast handlar? 

 
□   □  □ 

Ja  Nej  Vet ej/Vill inte svara 

 

 

 

För dyrt Något 

dyrt 

Rimligt Något 

billigt 

För 

billigt 

Vet ej/Vill inte svara 
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7. I vilken utsträckning upplever du att du kan påverka utbudet av ekologiska livsmedel i den 

matbutik där du oftast handlar? 

      □    □  □     □      □  □  

      

  

 

 

 

 

8. Vad anser du om det övergripande priset på ekologiska livsmedel i den matbutik där du 

oftast handlar? 

    □ □ □ □      □  □  
  

 

 

 

 

 

9. Saknar du några ekologiska livsmedel i den matbutik där du oftast handlar?  

□ Ja □ Nej □ Vet inte 
 
Om ja, vilket / vilka?       
        
        
   
 

Tack för din medverkan! 
 

Inte alls Ganska 

lite 

Varken lite 

eller mycket 

Ganska 

mycket 

Helt och 

hållet 

Vet ej/Vill inte svara 

För dyrt Något 

dyrt 

Rimligt Något 

billigt 

För 

billigt 

Vet ej/Vill inte svara 
 


