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Sammanfattning 

 
Ekologisk konsumtion av grönsaker och frukter är ett steg i rätt riktning mot en hållbar 

samhällsutveckling där dagens behov tillgodoses utan att äventyra kommande 

generationer att tillgodose sina behov. Den konventionella produktionen av livsmedel är 

på flera sätt inte hållbar, då produktionen formas av efterfrågan och där externa effekter 

förbises. Den ekologiska produktionen grundar sig i insikten att det inte räcker med att 

ha en så hög avkastning som möjligt, utan produktionen måste samtidigt vara hållbar 

och genomföras på ett ansvarsfullt sätt. Genom vår konsumentmakt kan vi som 

konsumenter styra vilka varor som ska säljas på marknaden och därmed styra samhället 

mot en mer hållbar utveckling. Därför var syftet med denna studie att undersöka vilka 

aspekter som bidrar till att konsumenter köper och avstår från att köpa ekologiska 

frukter och grönsaker. Vidare var syftet att undersöka konsumentens medvetenhet om 

ekologisk produktion och tillit till producenterna. Studien undersökte även 

konsumenternas betalningsvilja till de ekologiska alternativen.  

Som datainsamlingsmetod delades enkäter ut på stortorget i Östersund. Analysen 

resulterade i tre faktorer som var mest avgörande för att konsumenten inte handlade 

ekologiska grönsaker och frukter. Dessa var att det ekologiska alternativet var för dyra, 

att ett ekologiskt alternativ till den frukten/grönsaken man vill ha inte finns vid 

försäljningsplatsen och att man av ren vana handlade det konventionella alternativet.  

De faktorer som bidrar till att man köper ekologiska grönsaker och frukter var delvis av 

det skäl att man vill bidra till att arbetarna vid odlingen ska ha bättre arbetsvillkor och 

arbetsmiljö. Samt även av det själ att man inte vill att bekämpningsmedel ska spridas i 

miljön och för bevarandet av den biologiska mångfalden.  

Konsumenterna upplever sig måttligt medvetna om vad ekologisk odling innebär 

gentemot den konventionella odlingen. Majoriteten vill dock ha mer kunskap om 

innebörden av ekologisk produktion och helst vill man att återförsäljaren ska förse med 

denna information. Majoriteten av konsumenterna känner en god tillit till den 

ekologiska produktionen men för att denna tillit ska öka ytterligare krävs att en 

oberoende granskare finns och är angiven och att frukten/grönsaken är märkt med en 

välkänd märkning. Konsumenterna är villiga att betala lite mer för den ekologiska 

grönsaken och frukten i förhållande till det konventionella alternativet utan att köpviljan 

avtar.  

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Abstract 

 
Ecological consumption of vegetables and fruits is a step in the right direction towards 

sustainable development where today's needs are met without jeopardizing future 

generations to meet their needs. The conventional production of food is in many ways 

not sustainable, as the production is shaped by demand and overlooks the external 

effects. Organic production is based on the insight that it is not enough to achieve as 

high return as possible, the production must be sustainable and implemented 

responsibly. With our consumer power, we as consumers can control which goods are to 

be sold on the market and thereby steer society towards a more sustainable 

development. Therefore, the purpose of this study was to investigate what aspects 

contribute to consumers buying and refusing to buy organic fruits and vegetables, as 

well as the consumer's awareness of organic production and trust in the producers. 

Furthermore, consumers’ willingness to pay was examined for the ecological option. As 

a data collection method, surveys were distributed in the city of Östersund, Sweden. 

The analysis resulted in three factors that were most important for the consumer to 

refrain to by organic vegetables and fruits. These were that the ecological option was 

too expensive, that an organic alternative to the fruit/vegetable couldn’t be found at the 

market and that the consumers old habits made them buy the conventional option. The 

factors that contribute to the purchase of organic vegetables and fruits where partly the 

reason that the consumers want to contribute to improve the workers conditions and 

their working environment at the cultivation. Another reason for the consumers to buy 

organic vegetables and fruits are because they want the cultivation to reduce the amount 

of pesticide leaking out to the environment as well as for the conservation of 

biodiversity. Consumers feel moderately aware of what organic cultivation means 

relative to the conventional cultivation. However, the majority want to get more 

information about the meaning of organic production and would prefer to receive this 

information from the retailer. The majority of consumers feel a moderate reliability 

towards the organic production. But in order for this reliability to grow further, an 

independent reviewer is required and should be stated on the product. The trust for the 

organic product is also higher when the fruit/vegetable is labeled with a well-known 

ecolabel. Consumers are willing to pay a little bit more for the organic vegetable and 

fruit than the conventional alternative without decreasing the willingness to buy. 
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1. Introduktion  
 

 

Världskommissionen för miljö och utveckling (World Commission on Environment and 

Development) lanserade år 1987 begreppet Hållbar utveckling i sin rapport Vår 

gemensamma framtid. Definitionen av begreppet lyder: ”Hållbar utveckling är en 

utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillgodose sina behov.” (Världskommissionen för miljö och utveckling, 

1988). Med detta menas att dagens behov ska kunna tillgodoses utan att framtida 

generationers möjlighet att tillgodose sina behov äventyras. Jordens befolkning växer 

vilket medför att även efterfrågan och där till produktionen växer (Björklund et al., 

2009). För att möta denna efterfrågan har det konventionella jordbruket ökat sin 

avkastning genom kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel som orsakat 

övergödning och förlust av biologisk mångfald (Krebs et al., 1999). Det moderna 

jordbruket har även orsakat avskogning och är en stor källa till utsläpp av växthusgaser. 

(Johansson, 2003; Badgley et al., 2007; Moberg, 2013). Till följd av de stora 

markarealerna som används för odling har det tidigare heterogena landskapet 

förvandlats till större delen homogen mark vilket också bidragit till biologisk 

mångfaldsförlust som påföljd (Rundlöf, 2012). Det räcker inte att ha en så hög 

avkastning som möjligt, produktionen ska samtidigt vara hållbar och genomföras på ett 

ansvarsfullt sätt. Som en reaktion på det (ohållbara) konventionella jordbruket har 

därför det ekologiska jordbruket växt fram (Bengtsson et al., 2005). 

    

Det ekologiska lantbruket (odlingen) främjar den miljömässiga hållbarheten med dess 

syfte att minska miljöpåverkan genom att inte nyttja naturfrämmande ämnen för 

gödning eller bekämpning av skadeangrepp och ogräs. Ekologisk odling nyttjar 

naturliga metoder och kretslopp för att inte motverka en hållbar utveckling (Persson, 

2015). Konsumtion av ekologiska frukter och grönsaker skulle därför kunna vara ett 

lämpligare och hållbarare alternativ som ersättning för konventionellt odlade grönsaker 

och frukter (Criveanu & Sperdea, 2014). Försäljningen av ekologiska grönsaker och 

frukter är dock låg i dagsläget. Av den totala mängden grönsaker som såldes i Sverige 

under 2013 och 2014 var enbart 9,5 % ekologiskt och av den totala mängden frukt som 

såldes under samma period var enbart 13 % ekologiskt (Jordbruksverket, 2016). 

För att förstå varför de ekologiska grönsakerna och frukterna uppgår till en sådan liten 

andel av den totala försäljningen ska denna studie undersöka vilka faktorer som kan 

vara avgörande för att konsumenten väljer, eller inte väljer att köpa de ekologiska 

alternativen i frukt- och grönsaksdisken. 

 

1.1 Människors uppfattning om ekologiskt  
 

Tidigare studier tar upp olika aspekter som påverkar konsumenter till att köpa samt till 

att inte köpa ekologiska livsmedel. Ett flertal studier lyfter prisaspekten som en stor och 



  
 

 

avgörande del i köpviljan för konsumenterna (Shepherd et al., (2005); Lu & Sjöström, 

(2015); Hultgren & Öjersson (2013); Magnusson et al., (2001). Dessa studier 

konstaterar att köpviljan minskar till följd av prisökning gentemot det konventionella 

alternativet. Hultgren & Öjersson (2013) och Lu & Sjöström (2015) menar att 

prisaspekten är den största anledningen till begränsning av ekologiska inköp. I 

Mansikkas (2017) enkätstudie om ungefär 200 respondenter kom författaren fram till att 

majoriteten av respondenterna (46 procent) var villiga att betala 25 % mer för 

ekologiska livsmedel i förhållande till de konventionella alternativen, 34 procent angav 

att de inte ville betala något mer alls, 15 procent var villiga att betala 50 % mer, 4 % var 

villiga att betala 75 % mer och 1 % var villig att betala dubbelt så mycket för det 

ekologiska alternativet.   

 

Hultgren & Öjersson (2013) konstaterar även att varans ursprung, eller att varan är 

närproducerad, ibland väger tyngre än om varan är ekologiskt producerad. Konsumenter 

väljer alltså ibland att avstå från att köpa det ekologiska alternativet på grund av att den 

inte har det ursprung som konsumenten önskar. Även brist på tillgänglighet av 

ekologiska varor skriver Hultgren & Öjersson (2013) kan hämma ekologiska 

livsmedelinköp hos de som köper mycket ekologiskt. Utöver ovan nämnda faktorer 

konstaterar Selberg (2015) att även gamla köpvanor är en av de största faktorerna som 

gör att konsumenter inte köper ekologiskt. Holmberg et al, (2007), beskriver att 

matkonsumtionen i stor grad är en vanesak och att vi därmed införskaffar de livsmedel 

som vi alltid gjort.  

 

Aspekter som kan gynna ekologisk konsumtion konstaterar Hultgren & Öjersson (2013) 

är dels konsumenters oro över kemikalieresters påverkan på vår kropp och miljö liksom 

att konsumenten upplever att de ekologiska alternativen är av bättre kvalité. Selberg 

(2015) menar att just den egna hälsan är en av de större anledningarna till att 

konsumenter köper ekologiskt på grund av att de vill få i sig mindre rester av 

bekämpningsmedel och tungmetaller. Genom en ökad kunskap om ekologisk 

produktion och märkning skulle köpfrekvensen av ekologiska livsmedel öka hos miljö- 

och hälsomedvetna personer (ibid., 2013) samma sak konstaterar Padel & Foster (2005) 

samt Stobbelaar et al, (2007) som beskriver att en ökad kunskap och medvetenhet om 

ekologisk produktion påverkar konsumentens attityd och därtill konsumtionsvanor 

positivt. Hill & Lynchehaun (2002) skriver även i sin avhandling att okunskap gällande 

definitionen ”ekologiskt” bidrar till att konsumenten avstår från att handla det 

ekologiska alternativet. Mansikka (2017) konstaterade att majoriteten av respondenterna 

i hennes studie hade en grundmässig förståelse för den ekologiska produktionens 

innebörd, ungefär 30 % upplevde att de kände till majoriteten av kraven och minst andel 

angav att de kände till alla krav och en lika liten del angav att de inte kände till kraven 

alls. 

 

Ytterligare en aspekt som understryks som hämmar ekologiska livsmedelsinköp är 

bristen på tillit till det ekologiska alternativet och att den håller det den lovar 

(Andersson, 2013). I Mansikkas studie (2017) konstaterades att den största gruppen (47 

%) av 200 respondenter upplevde god tillit till ekologiska livsmedel, en annan stor 



  
 

 

grupp var de som kände sig tveksamma, att de tror att ekologiska producenter endast 

ibland lever upp till det som de lovar (36 %). Minst andel var de som inte kände någon 

tillförlit alls och de som kände fullständig tillit. 

 

Mansikkas (2017) konstaterade även i sin studie att av de ungefär 200 stycken 

respondenterna köpte majoriteten (56 %) ungefär 25 % ekologiska produkter, ungefär 

27 procent köper ca 50 % ekologiska varor, ungefär 9 procent av respondenterna köper 

nästan bara ekologiskt, ungefär 5 procent köper aldrig ekologiska alternativ och ungefär 

2 procent köper enbart ekologiska livsmedelsprodukter. På frågan om varför 

respondenterna handlar ekologiskt svarade majoriteten att de handlar ekologiskt på 

grund av att de upplevde ett ansvar att köpa ekologiska livsmedel på grund av sociala, 

miljömässiga och privata aspekter Mansikkas (2017).  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka aspekter som bidrar till att konsumenter 

väljer att köpa ekologiska grönsaker och frukter och vilka aspekter som gör att 

konsumenter väljer att avstå från att köpa dessa.   

 

Frågeställningar som denna studie ska svara på är: 

 Vilka faktorer påverkar konsumenter till att köpa eller avstå från att köpa 

ekologiska frukter och grönsaker? 

 Upplever konsumenten att den har tillräckligt med kunskap om ekologisk 

produktion eller vill man ha mer information? I så fall, varifrån? 

 Känner konsumenten tillförlit till ekologiska frukter och grönsaker och att de 

odlats på ett ekologiskt riktigt sätt. Vad krävs för att konsumenten ska känna 

mer tillförlit till produktionen? 

 Hur mycket mer är konsumenten beredd att betala för den ekologiska grönsaken 

eller frukten i förhållande till det konventionella alternativet?  

 

2. Bakgrund 
 

Europeiska Unionen beskriver begreppet ekologiskt jordbruk som ett 

jordbrukssystem som arbetar för det naturliga kretsloppet och för en sådan liten 

miljöpåverkan som möjligt samtidigt som det ger konsumenten livsmedel som är 

kemiskt giftfria (European Commission, 2014). 

 

För att en producent ska få märka sina produkter med EU:s ekologiska logga måste 

producenten följa de krav som återfinns i förordningarna: 

 

- Rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av 

ekologiska produkter 



  
 

 

- Rådets förordning (EG) nr 967/2008 om ändring av förordning (EG) 

nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter 

- Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för 

rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av 

ekologiska produkter avseende ekologisk produktion, märkning och kontroll. 

 

Förordningarna reglerar hur benämningen ekologiskt får användas och dess innebörd. 

Förordningarna innehåller regler om märkning, kontroll och import av ekologiska 

livsmedel till Europa. (EG 834/2007). 

 

De allmänna målen för ekologisk produktion handlar om att införa och upprätthålla 

långsiktigt hållbara jordbrukssystem som respekterar naturen och dess naturliga system. 

Den ekologiska produktionen ska bidra till en god jord- och vattenkvalité samt till ett 

sunt djur- och växtliv. Vidare ska målet med ekologisk odling vara att bidra till den 

biologiska mångfalden, att energi och naturresurser ska nyttjas på ett ansvarfullt sätt och 

att produktion med djur ska uppfylla stränga djurskyddskrav. Den ekologiska 

produktionen ska sträva efter att framställa högkvalitativa produkter i tillräckligt stort 

utbud för att möta konsumenternas efterfrågan. I den ekologiska produktionen ska 

varken genetiskt modifierade organismer (GMO) eller joniserande strålning förekomma 

(bortsett veterinärmedicinska läkemedel som får använda GMO). Enbart naturliga 

ämnen ska nyttjas, syntetiska kemiska ämnen får dock nyttjas då inga andra metoder går 

att nyttja, om de naturliga alternativen saknas på marknaden eller har orimligt hög 

påverkan på miljön. Inom den ekologiska produktionen ska även gödsel vara ekologiskt 

(EG) 834/2007.  

 

För den ekologiska odlingen gäller att alla metoder för växtproduktion som nyttjas ska 

förebygga, alternativt minimera miljöpåverkan. I den ekologiska odlingen får man inte 

nyttja kemiska bekämpningsmedel utan skadeangrepp motverkas med naturliga metoder 

som exempelvis termiska processer, växelbruk och motståndskraftiga växtsorter. Den 

ekologiska odlingen ska använda sig av metoder som bibehåller eller ökar jordens 

organiska material, dessutom ska metoderna öka stabiliteten i jorden och dess 

biologiska mångfald samt hindra jorderosion och att jorden blir för tät. Den biologiska 

aktiviteten upprätthålls med bestämda växtföljder och grödor som gödslar jorden. Även 

ekologisk stallgödsel och organiskt material är godkänt för att bidra till jordens 

bördighet. Mineraliskt kväve får inte användas som gödselmedel. Icke förnybara 

energikällor ska minimeras, liksom varor som inte har sitt ursprung i den egna 

jordbruksverksamheten. (EG 834/2007). 

 

 

2.1 Konventionell odling ur hållbarhetssynpunkt 
 

Det konventionella jordbruket definieras som i princip allt jordbruk som inte 

klassas som ekologisk (Drake & Björklund, 2001). Här nyttjas i stort sett all 



  
 

 

legitim och tillgänglig teknik (Fogelfors et al., 2003). Den konventionella 

odlingen handlar alltså om en odling där kemiska bekämpningsmedel samt 

syntetiskt handelsgödsel nyttjas och där genetiskt modifierade organismer tillåts. 

Syftet med den konventionella odlingen är att åstadkomma en så hög produktion 

som möjligt (Nordin 2014).  Nordin beskriver i samma avhandling de negativa 

effekterna av den konventionella odlingen. Användningen av kemiska 

bekämpningsmedel i konventionell odling medför risk både för arbetarna som 

handskas med ämnena och konsumenterna som får i sig rester i födan samt även 

för ekosystem (Nordin 2014).  

 

Kemikalierna från bekämpningsmedlen sprids i miljö och näringskedjor (Nordin, 2014). 

Vid den kemiska bekämpningen av olika skadeangrepp besprutas stora markarealer och 

kemikalierna kan sedan sprida sig långväga från ursprungsplatsen (Naturvårdsverket, 

2018). Vid spridning till näringskedjor finns risk för bioackumulation, d.v.s. att de 

farliga kemikalierna anrikas i organismen. Kroppen tar snabbt upp kemikalierna, i 

synnerhet de fettlösliga, medan kroppens förmåga att eliminera dem är långsam. 

(Lidman, 2008). Användningen av kemiska bekämpningsmedel leder till en förlust av 

arter och alltså en negativ påverkan på ekosystemet och den biologiska mångfalden 

(Nordin, 2014).  

 

Genetiskt modifierade organismer används inom det konventionella jordbruket för att få 

fram mer tåliga växter. Detta genom att b.la. få växten resistent mot skadeangrepp och 

bekämpningsmedel, eller mindre känslig för yttre förhållanden som kyla och torka 

Tekniken går ut på ett ingrepp i växtens DNA för att på så vis åstadkomma önskade 

egenskaper genom att förändra växtens gener (Peinerud et al., 2000) Man fruktar för att 

användningen av GMO kan leda till en spridning av transgener till vilda, närbesläktade 

arter. Detta kan innebära att de mottagande växterna blir resistenta mot 

bekämpningsmedlen, sjukdomar och skadeangrepp och/eller mer tåliga mot yttre 

påverkningar. Dessa mer tåliga växter kan av den anledningen konkurrera ut de 

befintliga och naturligt förekommande arterna. Farhågorna med användning av GM-

grödorna är även att det ska få negativ påverkan på naturliga fiender till skadegörare, 

eller av annan anledning påverka djur och växter negativt (Palm & Ryman, 2006). Det 

har konstaterats att genmodifierade växter inte alltid och nödvändigtvis är farliga för 

miljön, utan dess miljöpåverkan måste studeras individuellt sett till vilken skada grödan 

kan medföra (ibid,. 2006).   

   

Det konventionella jordbrukets nyttjande av handelsgödsel bidrar både till övergödning 

(Bergström, 2003) och till växthuseffekten (Hasslöf, 2009). Överanvändning av 

näringsämnen gör att näring läcker från användningskällan vidare till sjöar och 

vattendrag (Johansson, 2003) och är därför en bidragande orsak till övergödning 

(Bergström, 2003), algblomning och syrefria bottnar (Jordbruksverket 2018.) 

Tillverkningen av mineralgödsel fordrar dessutom energi och är en process som släpper 

ut lustgas, en mycket stark växthusgas som därmed bidrar till växthusgaseffekten 

(Hasslöf, 2009).  

 



  
 

 

Den främsta orsaken till förlust av biologisk mångfald och övergödning har varit det 

intensifierade och moderna jordbruket. Jordbruket medför även andra miljöskador som 

avskogning och stora växthusgasutsläpp. (Johansson 2003; Badgley et al., 2007; 

Moberg, 2013). Förlusten av den biologiska mångfalden och andra miljöproblem 

kopplat till det konventionella jordbruket har lett till att man har ifrågasatt hur hållbart 

jordbruket är. Som reaktion på detta har det ekologiska jordbruket introducerats där 

kemiska bekämpningsmedel inte är tillåtet och ses därför som mer hållbar (Bengtsson et 

al., 2005). 

 

2.2 Fördelar och nackdelar med ekologisk odling 

 
Som tidigare nämnts i denna rapport belyser man att den ekologiska odlingen belastar 

miljön mindre än den konventionella odlingen till följd av att enbart organisk gödsel 

används då konstgödsel är förbjudet (Badgley et al., 2007). Användning av konstgödsel 

bidrar till övergödning med effekter som syrebrist i bottenområdet på sjöar och hav 

samt giftiga algblomningar, vilket i sin tur kan få förödande konsekvenser för hela 

ekosystemet (Granstedt, 1998). Tillverkningen av handelsgödsel är dessutom en 

energikrävande process som nyttjar fossila bränslen (Björklund et al., 2009). Ytterligare 

miljöpåverkan sker från det stora antalet långa transporter av handelsgödsel (ibid., 

2009). 

 

Även förbudet mot kemiska bekämpningsmedel lyfts upp som en miljöfördel för det 

ekologiska jordbruket gentemot det konventionella (Naturskyddsföreningen, 2013) då 

användningen av kemikaliska bekämpningsmedel sprider sig från användningskällan till 

miljön och näringskedjor vilket i sin tur leder till en förlust av arter och påverkan på 

ekosystem (Nordin 2014). Förbudet mot kemiska bekämpningsmedel innebär en större 

artrikedom och arttäthet i den ekologiska odlingsmarken (Björklund et al., 2009; 

Bengtsson & Ahnström 2003), alltså en fördel för den biologiska mångfalden. Men å 

andra sidan innebär den ekologiska odlingen att mer mark tas i bruk för att producera 

motsvarande samma mängd konventionella produkter, till följd av odlingens lägre 

skörd. Ifall att mer mark behöver tas i anspråk kan detta innebära en negativ påverkan 

på den biologiska mångfalden (Kirchman et al., 2008). Då den ekologiska odlingen 

avstår från kemiska bekämpningsmedel löper produktionen större risk att drabbas av 

skadeangrepp på frukterna och grönsakerna, skörden kan av den anledningen bli mindre 

lönsam för odlaren. (Dorais, 2007) En internationell studie med jämförelse av olika 

odlingssystem indikerar dock att den ekologiska produktionen endast ger en 

medelminskning på 10 %. Utöver minskade skadliga miljöeffekter menar man även att 

det ekologiska jordbruket kan producera säkrare livsmedel ur hälsosynpunkt i och med 

att bekämpningsmedel undviks (World Health Organization).  

 



  
 

 

3. Material och metod 
 

En litteraturstudie gjordes genom sökningar i databaserna Google Scholar, Web of 

Science och One Search med sökord som exempelvis Ekologisk odling, Ekologiska 

livsmedel, Uppfattning om ekologiska livsmedel, Bekämpningsmedel, GMO, 

Övergödning, Bekämpningsmedel, Konventionella livsmedel och Hållbar utveckling. 

På engelska användes sökorden: Organic food, Conventional food, Pesticide, Consumer 

behavior related to organic foods och Organic consumtion patterns. Även nationella 

myndigheters hemsidor studerades (jordbruksverket och naturvårdsverket) som en del 

av litteraturstudien.  

 

Frågor formulerades i en svarsenkät med inspiration från andra undersökningar vars 

syfte också varit att undersöka konsumenters inställning till ekologiska livsmedel.  

Svarsenkäten besvarades först av en testgrupp som ombads att kommentera enkätens 

utformning och frågorna. Detta ledde till några mindre formuleringsjusteringar av två 

frågor. Till första och andra frågan lades även svarsalternativet ”vet ej” till.  

 

Den slutliga enkäten delades sedan ut till 61 stycken konsumenter på Stortorget i 

Östersund under två eftermiddagar och en helgdag. Konsumenterna bestod av män och 

kvinnor i olika åldrar.  Konsumenterna fyllde själva i enkäten på torget och återlämnade 

sedan den ifyllda enkäten.  

 

Svaren lades sedan in i programmet Excel för en sammanställning och utformning av 

olika diagram. Till fråga 3 och 4 (Vilka faktorer som påverkar konsumenter till att köpa 

eller avstå från att köpa ekologiska frukter och grönsaker) gavs svarsalternativen värden 

enligt följande: 

Inte alls: 1 

Till viss del: 2 

Till stor del: 3 

Helt och hållet: 4 

Vet ej:1  

Vid uträkning av vilka faktorer som totalt sett vägde mest multiplicerades antalet 

personer som svarat med svarsalternativets värde. Desto högre summa desto mer vägde 

faktorn.  

 

3.1 Enkätsbeskrivning 
 

I enkäten efterfrågades lättare bakgrundsinformation (kön och ålder) och därtill ställdes 

10 olika frågor av varierat innehåll. Innehållet i frågorna är presenterade nedan (Se även 

bilaga A).  

 

I enkäten besvarades hur stor andel av konsumentens inköp av grönsaker samt frukter 

som består av ekologiska sådana samt vilka faktorer som påverkar konsumenten till att 



  
 

 

köpa respektive avstå från att köpa ekologiskt. Konsumenten fick gradera faktorerna på 

en fyrgradig skala utifrån hur mycket de olika faktorerna vägde in.  

 

Vidare fick konsumenten svara på om han/hon känner sig medveten om vad ekologisk 

framställning av frukt och grönsaker innebär och om han/hon skulle vilja ha mer 

information kring ämnet. Utifall konsumenten svarade att den önskade mer information 

fick konsumenten även svara på varifrån han/hon skulle vilja få denna information.  

Konsumenten fick även svara på hur mycket extra han/hon är villig att betala för den 

ekologiska grönsaken/frukten i förhållande till det konventionella alternativet.  

Slutligen fick konsumenten svara på om han/hon känner tillförlit till den ekologiska 

produktionen av grönsaker och frukter samt vad som krävs för att konsumenten ska 

känna mer tillförlit till att produkten är producerad på ett ekologiskt riktigt sätt.  

 

 

4. Resultat 
 

Bakgrundsfaktor 

 

Ålder 

Av de 61 stycken som svarade på enkäten var 67 % kvinnor och 33 % män. Totalt var 

38 % mellan 18-28 år, 23 % mellan 29-39 år, 10 % mellan 40-50, 19 % mellan 51-61 år 

och 10 % var 62 år eller äldre.  

 

4.1 Konsumenters totala inköp av ekologiska grönsaker och frukter  
 

Mest förekommande, både gällande konsumenternas totala inköp av grönsaker och av 

frukter, var att konsumenternas ekologiska inköp var mindre än 25 %. Näst vanligast 

gällande ekologiska grönsaker var att man köpte 25-50 % ekologiskt medan det bland 

den ekologiska frukten var näst vanligast att man köpte 50-70 % ekologiskt. Med en 

procentenhet mindre var tredje vanligast att man köpte 25-50 % ekologisk frukt medan 

den tredje största gruppen bland ekologiska grönsaker var att man köpte 50-70% 

ekologiskt. Mindre vanligt var att konsumenterna inte handlade något, eller köpte mer 

än 70 % ekologiska frukter eller grönsaker. (Se figur 1).  

  



  
 

 

Figur 1 Resultat i procent där respondenterna fick ange hur mycket ekologiska grönsaker och frukter de köpte. Mest 

förekommande var att konsumenterna köpte mindre än 25 %. Ungefär lika många köpte mellan 25-50 % som de 

som köpte 50-70% ekologiska frukter 

4.2 Bidragande faktorer till inköp respektive undvikande av inköp  
 

De största faktorerna till att respondenterna köpte ekologiska grönsaker och frukter var 

för att arbetarna vid odlingen ska ha bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor samt för att 

mindre bekämpningsmedel ska spridas i miljön (figur 2). Tredje viktigaste faktorn var 

för bevarandet av den biologiska mångfalden följt av att konsumenten själv ska få i sig 

mindre mängd bekämpningsmedel. Mindre viktiga faktorer var att mindre GMO 

används och sprids i miljön och att konsumenten själv ska få i sig mindre mängd GMO. 

Minst viktigt var faktorn om att smaken skulle vara bättre hos det ekologiska 

alternativet.   
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Figur 2 Resultat i procent där respondenterna fick svara på hur mycket sju olika faktorer inverkade till att de köper 
ekologiskt. Varje påverkansfaktor besvarades utifrån hur mycket det inverkade till inköpet med skalan "inte alls", 
"till viss del", "till stor del”, ”helt och hållet” och ”vet ej”. De faktorer som bidrog mest till inköpet av ekologiska 
grönsaker och frukter var att arbetarna vid odlingen ska ha en bättre arbetsmiljö och att mindre bekämpningsmedel 
ska spridas i miljön.  

 
Den största anledningen till att respondenterna inte köpte ekologiska frukter och 

grönsaker var att det ekologiska alternativet är för dyrt (figur 3). Bidragande faktorer 

var även att det inte finns något ekologiskt alternativ till den frukten/grönsaken som 
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respondenten vill ha, att han/hon av ren vana handlar det konventionella alternativet och 

att den ekologiska frukten/grönsaken inte är odlad där respondenten vill.  

Mindre bidragande faktorer var att respondenten inte tror att det ekologiska alternativet 

ska vara bättre för hälsan eller miljön. Än mindre var att respondenten tycker att det är 

krångligt att hitta de ekologiska alternativen och minst vägande faktor var att 

kvaliteten/smaken skulle vara sämre hos det ekologiska alternativet.  



  
 

 

 
Figur 3 Resultat i procent där respondenterna fick svara på hur mycket nio olika faktorer inverkar till att 
respondenten undviker att köpa ekologiskt.. Varje påverkansfaktor besvarades utifrån hur mycket det inverkade 
med skalan "inte alls", "till viss del", "till stor del”, ”helt och hållet” och ”vet ej”. Den vanligaste faktorn som 
inverkade till att respondenterna inte köpte ekologiska frukter och grönsaker var det dyrare priset i förhållande till 
det konventionella alternativet.  
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4.3 Betalningsvilja till Ekologiska frukter och grönsaker  
 

Majoriteten svarade att de var beredda att betala lite mer för ekologiska frukter och 

grönsaker i förhållande till Konventionella sådana (figur 4). En liten del svarade att de   

”i princip inte ville betala någonting mer” och en lika liten del svarade att de var villiga 

att betala ”ganska mycket mer”. Ingen av respondenterna svarade att de ville betala 

dubbelt så mycket, eller mer än dubbelt så mycket. 

 

 

 
Figur 4 Resultat i procent där respondenterna fick svara på frågan om hur mycket extra de är villiga att betala i 
förhållande till det konventionella alternativet. Majoriteten svarade att de var villiga att betala "lite mer" ingen var 
villig att betala mer än ”ganska mycket mer”.  

 

4.4 Medvetenhet om ekologiskt, önskan om mer info och i så fall 

varifrån 
 

Resultatet kring respondenternas upplevda medvetenhet om ekologiska frukter och 

grönsaker gav spridda resultat (figur 5). Den största andelen svarade att de ”vet de stora 

delarna”. En något mindre andel svarade att de ”vet lite grann vad det står för” och att 

de ”vet delvis vad det står för. En ännu mindre del svara att de ”inte vet vad ekologisk 

framställning av frukt och grönsaker innebär” och minst vanligt var att respondenterna 

svarade att de ”vet exakt vad det står för”.  
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Figur 5 Resultat i procent där respondenterna fick svara på deras upplevda medvetenhet om ekologisk framställning 
av frukt och grönsaker. Vanligast var att respondenterna upplever att de ”vet de stora delarna” minst vanligt var att 
respondenterna angav att de ”inte vet vad de står för” eller att ”de vet exakt vad det står för”.  

 

Totalt svarade 72 % av respondenterna att de ville ha mer information om ekologisk 

produktion, motsvarande 26 % som svarade att de inte ville ha mer information        

(figur 6). Av de 45 personerna som svarade att de ville ha mer information gällande 

skillnaden mellan konventionellt och ekologiskt producerade frukter och grönsaker 

svarade den största andelen att de vill ha information från återförsäljaren, en något 

mindre andel svarade att de vill ha information från myndigheter och än färre svarade 

att de vill ha information från miljömärkningen. Enbart en person svarade att de ville ha 

information från föreningar. Ingen svarade att de ville ha information från 

kommunen/livsmedelsinspektörer.  
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Figur 6 Resultat i procent där respondenterna svarade på frågan om varifrån de vill erhålla information gällande 
ekologiska frukter och grönsaker och skillnaden gentemot konventionella sådana. Vanligast var att respondenterna 
svarade att de ville ha information från återförsäljaren, följt av en lite mindre grupp som svarade att de ville ha 
information från myndigheter.  

 

4.5 Konsumenternas förtroende och vad som skulle krävas för ett ökat 

tillit 
 

Majoriteten av konsumenterna svarade att de ”till stor del” känner förtroende för 

producenterna och att produkterna är odlade på ett ekologiskt riktigt sätt, en mindre del 

svarade att de ”till viss del” känner förtroende och några få svarade att de ”inte alls” 

eller att de ”helt och hållet” kände förtroende till producenterna och produkterna. En 

liten del svarade även att de inte visste (figur 7).  
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Figur 7 Resultat i procent där respondenterna fick svara på frågan om de känner förtroende för den ekologiska 
produktionen av ekologiska grönsaker och frukter och att de är odlade på ett ekologiskt riktigt sätt. Majoriteten 
svarade att de ”till stor del” känner förtroende medan den minsta gruppen var de som angav att de kände ”helt och 
hållet” förtroende.  

 

Vanligast var att respondenterna angav att frukten/grönsaken ”är märkt med en välkänd 

märkning” för att de ska känna mer tillförlit till produkten. Nästan lika stor andel av 

respondenterna svarade att ”en oberoende granskare ska finnas och vara angiven”. En 

mindre andel svarande att ”exakt ursprung av produkten är angiven” och en mindre 

andel svarade att ”annat” krävs för att respondenten ska känna mer tillförlit (figur 8).  
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Figur 8 Svar i procent där respondenterna fick svara på frågan om vad som krävs för att de ska känna mer tillförlit till 
den ekologiska produktionen. Vanligast var att respondenterna angav att varan ska vara ”märkt med en välkänd 
märkning” för att de ska känna mer tillförlit till produkten, nästan lika stor andel av respondenterna svarade att ”en 
oberoende granskare ska finnas och vara angiven”.  

 

 

5. Diskussion 
 

Vanligast, både gällande konsumenternas inköp av ekologiska grönsaker och ekologiska 

frukter, var att konsumenten köpte mindre än 25 % ekologiskt. Detta utfall motsvarar 

samma utfall som i Mansikkas (2017) studie där majoriteten angav att de köpte ungefär 

20 % ekologiska livsmedel. Mindre vanligt var att man köpte mellan 25-50 % eller 50-

70 % ekologiskt och minst vanligt var att man köpte mer än 70 % ekologiskt eller inte 

köpte några ekologiska frukter eller grönsaker alls. Även dessa utfall motsvarar utfallen 

i Mansikkas (2017) studie om konsumenters inköp av ekologiska livsmedel. Med detta 

som bakgrund pekar denna studie på att konsumenternas andel av ekologiska grönsaks- 

och frukt inköp inte skiljer sig från konsumenternas andel inköp av ekologiska 

livsmedel i stort.  
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Den mest betydande faktorn för respondenterna i denna studie till att handla ekologiskt 

var för att arbetarna vid odlingen ska ha bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor. Detta torde 

delvis kunna styrkas av Mansikkas (2017) studie där majoriteten svarade att de 

upplevde ett ansvar att köpa ekologiska livsmedel på grund av sociala, miljömässiga 

och privata aspekter. Liksom Hultgren & Öjersson (2013) konstaterade i sin studie visar 

denna studie på att människors oro över kemikalieresters (bekämpningsmedlens) 

påverkan på miljön bidrar mycket till att människor handlar ekologiskt. Vidare skriver 

Hultgren & Öjersson (2013) att oron över bekämpningsmedelsresters påverkan på 

kroppen bidrar mycket till att konsumenter köper ekologiskt. Detta påpekar även 

Selberg (2015) i sin studie där hon skriver att just den egna hälsan är en av de större 

anledningarna till att konsumenter köper ekologiskt. Selberg (2015) menar att 

konsumenterna vill få i sig mindre rester av bekämpningsmedel och tungmetaller och 

därför köper ekologiskt. Tillskillnad från Hultgren & Öjersson (2013) och Selberg 

(2015) visar denna studie på att faktorer kopplade till miljön väger tyngre än faktorer 

kopplade till konsumenternas egen hälsa vid köp av ekologiska frukter och grönsaker. 

Respondenterna i denna studie tycks vara mer oroade över hur bekämpningsmedlen och 

GMO påverkar miljön än hur dessa påverkar dem själva och deras hälsa. Dessutom är 

den tredje största faktorn till att respondenterna köper ekologiska frukter och grönsaker 

för bevarandet av den biologiska mångfalden, vilket även det tyder på att 

respondenterna köper ekologiskt mer på grund av hänsyn till miljön än sin egen hälsa. 

Hultgren & Öjersson (2013) skriver även att en annan stor faktor till att respondenterna 

i deras studie köper ekologiskt är på grund av att de upplever att den ekologiska 

produkten är av bättre kvalitet. Svaren från respondenterna i denna studie visar istället 

på att smaken är den minst bidragande faktorn till inköp av ekologiska grönsaker och 

frukter, vilket torde kunna motsvara kvalitetsaspekten i Hultgren & Öjersson (2013) 

studie.  

 

Precis som ett flertal andra studier (Shepherd et al., 2005; Lu, Sjöström, 2015; Hultgren, 

Öjersson 2013) konstaterar så visar denna studie på att prisaspekten, att det ekologiska 

alternativet är för dyrt, är det som mest hämmar konsumenterna till att köpa det 

ekologiska alternativet. Mansikkas (2017) studie visade på att majoriteten av 

respondenterna var villiga att betala 25 % mer för ekologiska livsmedel i förhållande till 

de konventionella, några färre var inte villiga att betala något mer alls, än färre var 

villiga att betala 50 % mer, eller mer än 50 % mer för det ekologiska alternativet i 

förhållande till det konventionella. En liten andel var villiga att betala nästan dubbelt så 

mycket, eller dubbelt så mycket mer för ekologiska livsmedel. Utfallet i denna studie 

visade på att respondenternas betalningsvilja följde nästan ett identiskt mönster som i 

Mansikkas (2017) studie då allra vanligast var att respondenterna svarade att de var 

villiga att betala ”lite mer”, en mindre del svarade att de ” i princip inte ville betala 

någonting mer”, däremot svarade en lika stor andel att de var villiga att betala ”ganska 

mycket mer” medan denna grupp var mindre i Mansikkas (2017) studie. Ingen av 

respondenterna svarade att de var villiga till att betala dubbelt så mycket, eller mer än 

dubbelt så mycket för det ekologiska alternativet, även i Mansikkas (2017) studie var 

denna grupp minst.  



  
 

 

 

I likhet med Hultgren & Öjerssons studie (2013) konstaterar även denna studie att 

fruktens/grönsakens ursprung är ytterligare en anledning till att konsumenterna inte 

köper det ekologiska alternativet. Konsumenten anser alltså att fruktens eller grönsakens 

ursprung kan vara av större betydelse än om den är ekologiskt producerad. Ytterligare 

en aspekt som denna studie och Hultgran & Öjerssons studie (2013) är överens om är att 

bristen på tillgänglighet är en betydande hämmande faktor till ekologiska inköp hos de 

konsumenter som köper en större mängd ekologiskt. Vissa grönsaker och frukter kan 

alltså sakna ekologiska alternativ hos återförsäljaren och därmed bidra till att 

konsumenten köper konventionella alternativ istället. Denna studie konstaterar, precis 

som Selberg (2015) och Holmberg et al. (2007), att även gamla köpvanor spelar roll vid 

valet mellan ekologiskt och konventionellt producerade grönsaker och frukter. En 

bidragande faktor är att konsumenterna av ren vana köper det konventionella 

alternativet istället för det ekologiska. Mindre bidrar faktorn att respondenten inte skulle 

lita på att det ekologiska alternativet är bättre för hälsan eller miljön och än mindre att 

det skulle vara krångligt för konsumenten att lokalisera de ekologiska alternativet i 

affären. Allra minst bidrar faktorn att kvaliteten/smaken skulle vara sämre hos det 

ekologiska alternativet. 

Detta tyder på att respondenterna litar på att de ekologiska alternativen ska vara bättre 

ur miljö och hälso-synpunkt. Under förutsättning att ekologiska alternativ finns i affären 

tycks konsumenterna finna det lätt att hitta dessa och kvaliteten/smaken upplevs inte 

som sämre enligt konsumenterna. 

 

Hill & Lynchehaun (2002) konstaterar i sin studie att okunskap gällande definitionen 

ekologiskt bidrar till att konsumenter avstår från att handla det ekologiska alternativet, 

liksom att Hultgren & Öjersson (2013) konstaterar att en ökad kunskap om ekologisk 

produktion skulle öka köpfrekvensen av ekologiska grönsaker och frukter.  

 

Denna studie visade på en stor spridning av respondenternas upplevda medvetenhet om 

ekologisk framställning av frukt och grönsaker. Vanligast var dock att människor 

upplevde att de ”vet de stora delarna” följt av att de upplevde att ”de vet lite grann vad 

det står för” och att de ”delvis vet vad det står för”. Detta visar på ett omvänt utfall till 

Mansikkas (2017) studie där majoriteten av respondenterna enbart kände till några av 

kraven och ungefär 30 % uppgav att de kände till majoriteten av kraven. Men likt 

Mansikkas (2017) studie konstaterade denna studie att det var minst förekommande att 

respondenterna visste exakt vad det står för eller inte kände till något alls om ekologisk 

produktion. En förklaring till den större upplevda medvetenheten om ekologisk 

produktion i denna studie i förhållande till Mansikkas (2017) studie kan möjligtvis bero 

på att denna studie enbart undersökte konsumenternas upplevda medvetenhet om 

ekologisk odling av grönsaker och frukter medan Mansikka (2017) undersökte 

konsumenternas upplevda medvetenhet om ekologiska livsmedel i stort. Det är således 

en undersökning av konsumenternas uppfattning om ekologiskt i större perspektiv och 

därför mer aspekter för konsumenterna att ha kunskap om.  

 



  
 

 

Trots de spridda svaren i denna studie kan det konstateras att det för de flesta 

respondenterna finns kunskap att hämta om ekologisk produktion och vad det står för. 

Detta styrks även av att över 70 % av respondenterna i studien svarade att de vill ha mer 

information gällande skillnaden mellan konventionellt och ekologiskt producerade 

frukter och grönsaker. Till de som angav att de ville ha mer information ställdes även 

frågan varifrån de ville få denna fakta. Nästan hälften svarade att de ville ha information 

från återförsäljaren och en mindre andel svarade att de ville ha information från 

myndigheter. En ännu mindre andel svarade att de ville ha information från 

miljömärkningen och en mycket liten andel svarade att de ville ha information från 

föreningar. Ingen av respondenterna svarade att de ville ha information från kommunen 

och deras livsmedelsinspektörer.  

 

Med detta som bakgrund torde det kunna konstateras att det med lättare medel går att 

underrätta konsumenterna om vad ekologisk produktion faktiskt står för. Återförsäljaren 

kan exempelvis bidra med marknadsföring och kampanjer för ekologiska livsmedel. 

Genom att bidra med information om ekologisk produktion kan det påverka 

konsumenterna till att inse värdet i livsmedlet och därmed bidra till att de ökar sitt inköp 

av ekologiskt. Genom konsumentmakten kan detta leda till att utbudet av ekologiska 

frukter och grönsaker ökar. Dock är det givetvis upp till konsumenten själv att faktiskt 

ta till sig denna information. 

 

Även utfallet om respondenternas förtroende för den ekologiska produktionen visar 

överensstämmande resultat med Mansikkes (2017) studie. Majoriteten upplever god 

tillit och en mindre del upplever tillit till viss del. Minst andel var de som inte kände 

någon tillförlit alls och de som kände fullständig tillit. Detta tyder på att tilliten till den 

ekologiska odlingen inte skiljer sig från förtroendet för ekologiska livsmedel i stort.  

Sammantaget av detta kan studien konstatera att respondenterna överlag känner ett 

måttligt förtroende till producenterna. Andersson (2013) konstaterade i sin studie att 

bristen på tillit kan vara en bidragande faktor till att konsumenter undviker att köpa 

ekologiska alternativ. Denna studie bekräftar denna slutsats då de personer som ”inte 

känner något förtroende alls” och i viss mån de som enbart känner förtroende ”till en 

viss del” tenderar att undvika att köpa ekologiskt medan de som känner större 

förtroende tenderar att köpa mer ekologiskt.  

 

På frågan om vad som krävs för att konsumenten ska känna mer tillförlit till att den 

ekologiska produkten är producerad på ett ekologiskt riktigt sätt svarade nästan lika 

många att produkten ”ska vara märkt med en välkänd märkning” (38 %) som att ”en 

oberoende granskare ska finnas och vara angiven” (36 %). En liten andel svarade att 

”exakt ursprung ska vara angivet” och en än mindre andel svarade ”annat”. 

 

För att en produkt ska få bli certifierad ekologisk krävs att en oberoende granskare 

(kontrollorgan) kontrollerar produktionen. Först när produktionen har blivit godkänd får 

produkten märkas som ekologisk (jordbruksverket, 2018). Konsumenter som har angivit 

att ”oberoende granskare ska finnas och vara angiven” bör därmed även känna ett ökat 

förtroende för varorna med en välkänd märkning. Detta tyder på att konsumenten inte 



  
 

 

känner till det faktum att en oberoende granskning krävs för att produkten ska få märkas 

som ekologisk. Möjligen skulle ett ökat förtroende kunna åstadkommas genom att det 

på produkten anges att varan är tredjepartskontrollerad och att det specifika 

kontrollorganet anges på förpackningen.  

 

5.1 Metoddiskussion 
 

Det som under studien framkom som problematiskt gällande metodvalet i studien var att 

få en jämn fördelning av ålder och kön på de svarande. Som framkommer i resultatet 

var den största delen av respondenterna (38 %) mellan 18 och 28 år medan antalet i de 

äldre åldersgrupperna var färre. Den ojämna fördelningen av åldrarna på respondenterna 

kan ses som ett hinder för att studiens resultat ska spegla samhällets syn på ekologiska 

grönsaker och frukter i stort. Ytterligare en faktor som kan ge missvisande svar för 

studiens utfall är faktumet att jag, som författare av studien, var närvarande då 

respondenterna svarade på frågorna. Detta kan bidra till att respondenten påverkas till 

att svara det som de tror att jag vill ”höra”, medvetet eller omedvetet. Ytterligare en 

svårighet i att få respondenter på torget att svara på enkäten var att han/hon var ute på 

annat uppdrag och därför inte hade någon längre tid till att läsa igenom frågorna och 

svara noggrant. Detta kan ha bidragit till att respondenten slarvade med sina svar.  

 

En enkätundersökning, där enkäterna skickas till respondentens hushåll, hade kunnat 

bidra till ett säkrare svar. Då respondenten eventuellt känner sig mer anonym samt att 

respondenten då har möjlighet att i lugn och ro tänka och svara på frågorna. En 

enkätundersökning hade även gett ett mer heltäckande resultat då man förmodligen hade 

erhållit fler svar och haft möjligheten att få svar från respondenter bosatta på olika 

ställen i landet. En ytterligare förbättring och utveckling av denna studie skulle vara att 

undersöka om en faktisk ökad kunskap och tillit till det ekologiska alternativet skulle 

bidra till att konsumenterna ökar sitt ekologiska grönsaks- och fruktinköp.  

 

 

 

6. Slutsats 
 

 

Som en motreaktion på det konventionella jordbruket och som ett steg i rätt riktning 

mot en hållbar utveckling har det ekologiska jordbruket växt fram med strängare regler 

som ska gynna bland annat hälsa och miljö. Emellertid finns det faktorer som motverkar 

konsumenter till att köpa de ekologiska alternativen. Den mest bidragande faktorn till 

att man undviker att köpa ekologiskt är för att det ekologiska alternativet är för dyrt. 

Studien visar på att majoriteten är villig att betala lite mer för den ekologiska frukten 

och grönsaken i förhållande till det konventionella alternativet, därefter avtar köpviljan. 

Ytterligare aspekter som bidrar till att man inte köper ekologiskt är att det ekologiska 

alternativet inte finns vid försäljningsplatsen samt att man av ren vana handlar den 



  
 

 

konventionella frukten och grönsaken. De faktorer som istället bidrar till att man köper 

ekologiskt är av humanitära skäl då man handlar ekologiskt för att arbetarna vid 

odlingen ska ha bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö. Ytterligare faktorer som bidrar till 

konsumtion av ekologiska grönsaker och frukter är av miljömässiga skäl då man inte 

vill att bekämpningsmedel ska spridas i miljön och för bevarandet av den biologiska 

mångfalden.  

 

Konsumenterna upplever sig måttligt medvetna om vad ekologisk odling innebär 

gentemot den konventionella odlingen. Majoriteten vill dock ha mer kunskap gällande 

innebörden av ekologisk produktion och helst vill man att återförsäljaren ska förse med 

denna information. Majoriteten av konsumenterna känner en god tillit till den 

ekologiska produktionen men för att denna tillit ska öka ytterligare krävs att en 

oberoende granskare finns och är angiven och att frukten/grönsaken är märkt med en 

välkänd märkning.  

 

 

 

 



  
 

23 
 

Referenser  
 

Andersson, O (2013) ”Är nära alltid bäst för miljön? - En studie om de svenska 

konsumenternas förhållningssätt till ekologiska och närproducerade livsmedel. 

Kandidatuppsats. Linneuniversitetet. 

 

Badgley C, Moghtader J, Quintero E, Avilés-Vázquez K, Samulon A, Chappell M, 

et al. Organic agriculture and the global food supply. Renewable Agriculture and 

Food Systems 2007.  

 

Badgley C, Moghtader J, Quintero E, Zakem E, Chappell J, Avilés-Vázquez K, 

Samulon A, Perfecto I. Organic agriculture and the global food supply. Renewable 

Agriculture and Food Systems 2007.  

 

 

Bengtsson J. & Ahnström J., (2003), Är eko reko? Om ekologiskt lantbruk i 

Sverige. Formas, Stockholm 2003, ISBN: 91-540-5897-X 

 

Bengtsson, J, Ahnström, J., & Weibull, A. (2005). The effects of Organic 

Agriculture on Biodiversity and Abundane: A Meta- Analysis. Journal of Applied 

Ecology, (2). 261.  

 

Bergström, L. (2003). Handelsgödsel är inte den stora boven. Är eko reko? Om 

Ekologiskt lantbruk i Sverige. Formas, Stockholm 2003. ISBN: 95-540-5897-X 

 

Björklund J., Holmgren P., Johansson J., (2009), Mat & Klimat. Medströms 

Bokförlag, Värnamo 2009, ISBN: 978-91-7329-031-9 

 

Criveanu, R. C., & Sperdea, N. M. (2014). Organic agriculture,  climate change and 

food security. Economics, management and financial markets, 9(1), 118123.  

 

Dorais M. Organic production of vegetables: State of the art and challenges. 

Canadian Journal Of Plant Science 2007; 87(5):1055-1066. 

 

Drake, L & Björklund, J. (2001). Effekter av olika sätt att producera livsmedel – en 

inventering av jämförelser mellan ekologisk och konventionell. Sveriges 

Lantbruksuniversitet.  

 

Fogelfors, H.,Wivstad, M., & Torstensson, L. (2003). Är eko reko? Om ekologiskt 

jordbruk i Sverige. Stockholm: Formas, 2003.  

 

Granstedt A., (1998), Ekologiskt jordbruk i framtidens kretsloppssamhälle.  

Naturskyddsföreningen, Helsingborg 1998, ISBN: 91-558-0406-3 

 

Hasslöf, H (2009) 

Tankar om hållbar utveckling och lärande. Malmö Universitet. 

 

Hill, H. & Lynchehaun, F. (2002). Organic milk: attitudes and consumtion patterns. 

British Food Journal. vol. 104. No.7. ss.526-542. 

 

https://experts.umich.edu/en/persons/catherine-e-badgley


  
 

 

Holmberg, U., Steingrimsdottir, H. & Svensson, Å. (2007) Konsumenters köp av 

ekologisk mat. En forskningsöversikt. Centrum För Konsumtionsvetenskap, (CFK-

rapport 2007:04). 

 

Hultgren S, Öjersson E 2013 

Ekologisk livsmedelskonsumtion – i valet och kvalet, Olika aspekters inverkan vid 

ekologiska livsmedelsinköp. Kandidatuppsats. Göteborgs universitet  

 

Johansson, M (2003) Är eko reko? Om ekologiskt lantbruk i Sverige. Formas, 

Stockholm 2003, ISBN: 91-540-5897-X 

 

Jordbruksverket (2018) Certifierad ekologisk produktion 

Hämtad den 14/5-2018 Från: 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/regl

erochcertifiering/certifieradekologiskproduktion.4.7850716f11cd786b52d80001399.

html 

 

Jordbruksverket (2018) Hämtad den 3/4-2018 Från: 

www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ingenovergodning/jordbruketo

chovergodningen.4.4b00b7db11efe58e66b80001608.html 

 

Jordbruksverket. (2016) Värdet av den ekologiska försäljningen ökar.  

Hämtad den 5/5-2018 Från: 

https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2016/09/07/vardet-av-den-ekologiska-

forsaljningen-okar/  

 

Kirchmann, H, Bergstrom, L. eds., (2008), Organic Crop Production – Ambitions 

and Limitations. Springer Science +Business Media B.V. Uppsala 2008, ISBN: 978-

1-4020-93159 

 

Krebs, J.R., Wilson, J.D., Bradbury, R.B. & Siriwardena, G.M. (1999). The second 

silent spring? Nature, 400, 611-612  

 

Lidman U. Toxikologi: läran om gifter. Lund: Studentlitteratur; 2008.  

 

Lu Y, Sjöström A. 2015 

Studenters uppfattningar om ekologiska livsmedel. Kandidatuppsats. Uppsala 

universitet.  

 

Magnusson, M. K., Arvola, A., Koivisto Hursti, U. K., Åberg, L., Sjödén, P. O.  

(2001). Attitudes towards organic foods among Swedish consumers. British Food 

Journal, 103(3), 209-226. doi: 10.1108/00070700110386755 

 

Mansikka, S. (2017) 

Varför handlar vi (inte) ekologiskt? En kvantitativ studie om svenska konsumenters 

konsumtionsbeteende vad gäller livsmedelsprodukter. Masteruppsats. Umeå 

Universitet. 

 

Moberg, F. (2013) 100 % ekologiskt? Det agroekologiska och ekologiska 

jordbrukets roll för livsmedelstrygghet och miljö. Naturskyddsföreningen. 

  

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/reglerochcertifiering/certifieradekologiskproduktion.4.7850716f11cd786b52d80001399.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/reglerochcertifiering/certifieradekologiskproduktion.4.7850716f11cd786b52d80001399.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/reglerochcertifiering/certifieradekologiskproduktion.4.7850716f11cd786b52d80001399.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ingenovergodning/jordbruketochovergodningen.4.4b00b7db11efe58e66b80001608.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ingenovergodning/jordbruketochovergodningen.4.4b00b7db11efe58e66b80001608.html
https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2016/09/07/vardet-av-den-ekologiska-forsaljningen-okar/
https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2016/09/07/vardet-av-den-ekologiska-forsaljningen-okar/
https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2016/09/07/vardet-av-den-ekologiska-forsaljningen-okar/


  
 

 

Naturvårdsverket (2018) Bekämpningsmedel i miljön hämtad den 28/4-2018 från:  

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Organiska-

miljogifter/Bekampningsmedel/ 

 

Nordin, I (2014) 

Konsumenters synsätt på ekologiska livsmedel avseende frukt, grönsaker & 

rotfrukter. Kandidatexamen. Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för 

arbets- och folkhälsovetenskap. 

 

Padel, S. & Foster, C, 2005. Exploring the gap between attitudes and behaviour – 

understanding why consumers buy or do not buy organic food, British Food Journal, 

vol. 107, sid. 606-25. 

 

Palm, S och Ryman, N. (2006). Ekologiska effekter av GMO. Naturvårdsverket, 

rapport 5597 Bromma: CM Digitaltryck AB 

 

Peinerud I, Lager-Nyqvist L, Lundegård I. (2000). Biologi A. Stockholm: Bonnier 

Utbildning 

 

Persson E, 2015 

Ekologiskt vs. Konventionellt jordbruk ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv för en 

växande population i Europa. European Commission, 2014. Kandidatexamen. Lunds 

universitet. 

 

Rundlöf, M. (2007). Biodiversity in agricultural landscapes: landscape and scale-

dependent effects of organic farming. Lund: Department of Ecology, Animal 

Ecology, Lund University, (S. Sandby: Xanto grafiska). 

 

Rådets förordning (EG) nr 834/2007 

 

Selberg C, 2015 

Konsumenters köpvilja och inställning till ekologiska livsmedel, En jämförelse av 

konsumtionsmönster i storstad och landsbygd. Kandidatexamen. Linnéuniversitetet.  

 

Seufert,V., Ramankutty, N., & Foley, J. A. (2012). Comparing the yields of organic 

and conventional agriculture, Nature, 485 (7397), 229-232. 

doi:10.1038/nature11069  

 

Shepherd R, Magnusson M & Sjödén P (2005), “Determinants of Consumer 

Behavior Related to Organic Foods”, Ambio , Vol 34, nr 4-5, 352359. 

 

Stobbelaar, D. J., Casimir, G., Borghuis, J., Marks, I., Meijer, L., & Zebeda, S. 

(2007). Adolescents’  attitudes towards organic food: a survey of 15- to 16-year old 

school children. International  Journal of Consumer Studies, 31(4), 349–356. 

Retrieved from http://doi.org/10.1111/j.1470 6431.2006.00560.x   

 

World Health Organization u.å. Toxic hazards hämtad den 4/4-2018 från: 

http://www.who.int/heli/risks/toxics/chemicals/en/ 

 

Världskommissionen för miljö och utveckling, (1988) Vår gemensamma framtid, 

Stockholm: Prisma, s 57-59 

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Organiska-miljogifter/Bekampningsmedel/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Organiska-miljogifter/Bekampningsmedel/
http://www.who.int/heli/risks/toxics/chemicals/en/


  
 

 

 

 

 



  
 

 

Bilagor 
Bilaga A Enkätundersökning/Intervjufrågor 
 

Ekologiska frukter och grönsaker 
vad styr ditt val? 

 
Kön 

 Man 
 

 Kvinna  
 

Födelseår______________________ 
 
 

Hur stor andel av ditt totala inköp av grönsaker består av ekologiska sådana? 

 Inget 

 < 25 % 

 25-50 %) 

 50-70 % 

 > 70 % 

 Allt 

 Vet ej 

 

Hur stor andel av ditt totala inköp av frukt består av ekologiska sådana? 

 0 %  

 < 25 % 

 25-50 % 

 50-70 % 

 > 70 % 

 Allt 

 Vet ej 

 
 
 
 
 

Till vilken del inverkar de nedan nämnda faktorerna till att du handlar ekologiska frukter 
och grönsaker? 

 Inte alls Till viss 
del 

Till stor 
del 

Helt och 
hållet 

Vet ej 

För att mindre bekämpningsmedel ska 
spridas i miljön. 

     

För att jag själv ska få i mig mindre mängd 
bekämpningsmedel. 

     

Jag vill att mindre genmodifierade 
organismer används och sprids i miljön. 

     



  
 

 

För att jag själv ska få i mig mindre mängd 
genmodifierade organismer. 

     

För att arbetarna vid odlingen ska ha bättre 
arbetsmiljö och arbetsvillkor.  

     

För bevarandet av den biologiska 
mångfalden  

     
 

För att det smakar bättre      
 

Annat: 
 

 

Till vilken del inverkar de nedan nämnda faktorerna till att du undviker att handla 
ekologiska frukter och grönsaker? 

 Inte alls Till viss 
del 

Till stor 
del 

Helt och 
hållet 

Vet ej 

Jag tror inte att det ekologiska alternativet 
är bättre för miljön. 

     

Jag tror inte att det ekologiska alternativet 
är bättre för min hälsa. 

     

Den ekologiska frukten/grönsaken är inte 
odlad där jag vill (ex. utanför Sverige, 
Utanför EU). 

     

Jag känner ingen tillförlit till den 
ekologiska frukten/grönsaken och att den 
håller vad den lovar. 

     

Jag tycker att det är krångligt att hitta de 
ekologiska frukt och grönsaksalternativen. 

     

Jag hittar inte ekologiskt alternativ till den 
frukten/grönsaken som jag vill ha. 

     

Jag tycker att kvaliteten/smaken är sämre 
hos det ekologiska alternativet. 

     

Av ren vana handlar jag konventionella 
grönsaker och frukter istället för 
ekologiska. 

     

Jag tycker att den ekologiska 
grönsaken/frukten är för dyr. 

     

Annat:  
 

 
 

Hur mycket mer är du beredd att betala för den ekologiska frukten och grönsaken i 
förhållande till den konventionella? 

 I princip ingenting mer 

 Lite mer 

 Ganska mycket mer 

 Dubbelt så mycket 

 Mer än dubbelt så mycket 

 



  
 

 

Känner du dig medveten om vad ekologisk framställning av frukt och grönsaker innebär 
gentemot konventionellt odlade sådana? 

 Jag vet inte vad det står för 

 Jag vet lite grann om det 

 Jag vet delvis vad det står för 

 Jag vet de stora delarna 

 Jag vet exakt vad det står för 

 

Skulle du vilja ha mer information gällande skillnaden mellan konventionellt och ekologiskt 
producerade frukter och grönsaker? 

 Ja 

 Nej 

Om Ja, varifrån vill du erhålla information gällande ekologiska frukter och grönsaker och 
skillnaden gentemot konventionella sådana? 

 Återförsäljaren (ex butiken) 

 Myndigheter (ex. livsmedelsverket, länsstyrelse, jordbruksverket) 

 Föreningar (ex. naturskyddsföreningen) 

 Kommunen och kommunens livsmedelsinspektörer   

 Miljömärkningen (ex. krav) 
Annat_______________________________________________________ 

 

 

Känner du förtroende till producenter av ekologiska frukter och grönsaker och att en 
ekologisk grönsak/frukt är odlad på ett ekologiskt riktigt sätt? 

 Inte alls 

 Till viss del 

 Till stor del 

 Helt och hållet 

 Vet ej 

Vad krävs för att du ska känna mer tillförlit till att produkten är producerad på ett ekologiskt 
riktigt sätt? 

 Att en oberoende granskare finns och är angiven 

 Att exakt ursprung av frukten/grönsaken är angiven 

 Att frukten/grönsaken är märkt med en välkänd märkning 

 Annat________________________________________________________ 
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