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Kortfattad sammanfattning

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka faktorer som påverkar konsumenten i sitt val att konsumera 
ekologiska eller konventionella livsmedel.  Uppsatsens frågeställningar lyder: (1) Förekommer det 
ett  mönster  i  hur  konsumenter  från  olika  geografiska  och socio-ekonomiska  grupper  (Rinkeby, 
Liljeholmen och Östermalm) konsumerar ekologiska livsmedel? Vilka likheter eller skillnader finns 
platserna emellan? (2) Är det varans pris eller andra faktorer, såsom kunskap och attityder gentemot 
ekologiska  livsmedel,  som  påverkar  konsumtionen?.  Fokus  ligger  på  tre  av  Stockholms  14 
stadsdelar:  Östermalm,  Hägersten-Liljeholmen  och  Rinkeby-Kista.  Teorin  inom ekologiområdet 
berör  den  typiska  ekologiska  konsumenten  och  inom  geografin  begrepp  som  exempelvis 
gravitationsmodellen,  om  beroendet  mellan  olika  platser.  Som  metod  används  enkät-  och 
intervjuundersökningar. Det huvudsakliga källmaterialet består av dessa enkät- och intervjustudier. 
Resultatet visar att både prisskillnad produkterna emellan och andra faktorer styr konsumenten och 
det förekommer vissa skillnader i livsmedelskonsumtionen i  Rinkeby, Liljeholmen och Östermalm.
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1. Inledning

1.1  Syfte
Uppsatsens syfte är att undersöka vilka faktorer som påverkar konsumenten i sitt val att  konsumera 
ekologiska  eller  konventionella  livsmedel.  Fokus  ligger  framför  allt  på  tre  av  Stockholms  14 
stadsdelar,  (Östermalm,  Hägersten-Liljeholmen  och  Rinkeby-Kista),  alla  tre  med  olika  socio-
ekonomisk bakgrund och geografiska skillnader. 

1.2 Problemformulering
Utifrån dessa frågeställningar önskas utreda om det endast är skillnaden mellan varornas pris eller 
även andra faktorer, såsom individens kunskap och attityder gentemot ekologiska livsmedel som 
påverkar konsumtionen.

" Förekommer det ett mönster i hur konsumenter från olika geografiska och socio-ekonomiska 
grupper (Rinkeby, Liljeholmen och Östermalm) konsumerar ekologiska livsmedel? Vilka 
likheter eller skillnader finns platserna emellan? 

" Är det varans pris eller andra faktorer, så som kunskap och attityder gentemot ekologiska 
livsmedel, som påverkar konsumtionen? 

Uppsatsen  är  utformad så  att  denna del  introducerar  uppsatsen  och längre  fram behandlas  den 
tidigare  forskningen inom området.  Därefter  presenteras  de  valda  metoderna  till  uppsatsen och 
sedan  diskuteras  fallstudiens  uppbyggnad  och  genomförande.  Därpå  redovisas  resultatet  av 
fallstudien med påföljande diskussion och slutsats.  Nästkommande delar redogör för uppsatsens 
källor och bilagor. 

1.3 Samhällsrelevans och akademisk relevans
Konsumenters efterfrågan på ekologiska livsmedel är ett dagsaktuellt ämne. Sveriges två största 
dagstidningar, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har exempelvis publicerat ett flertal artiklar 
om prisskillnad  och  efterfrågan  på  ekologisk  konsumtion i  landet  (Dagens  nyheter,  Forsström, 
2010-10-10;  2012-01-04;  Stenman,  2012-01-04; Björklund,  2012-03-13),  (Svenska  Dagbladet, 
2008-09-09; 2009-08-02). Dagstidningarnas diskussion resulterar även i mer allmänna resonemang 
och  åsikter  som  sprids  via  intresseorganisationer  (ex.  Naturskyddsföreningen,  odaterad), 
privatpersoners bloggar och på debattforum på internet och liknande. Det är utan tvivel en fråga 
som berör och intresserar många. 

En  vanligt  förekommande  uppfattning  är  att  hushållen  väljer  att  konsumera  färre  ekologiska 
dagligvaror på grund av prisskillnaden mellan de konventionella och ekologiska varorna (Frostling-
Henningson et. al., 2010: 23-24, 31-33, 49; Foster & Padel, 2005: 619 + 622-623; Hughner, et. al., 
2007: 103 + 106;  Ngobo, 2011: 93).  Det är huvudorsaken till  varför området  är  intressant  att 
studera:  hur  väl  stämmer  egentligen  uppfattningen  överens  med  stockholmarnas  konsumtion? 
Förhoppningen är att uppsatsen ska ge en fingervisning om hur den ekologiska konsumtionen ser ut 
i Stockholmsområdet. Dessutom ska uppsatsen bidra med ytterligare en liten pusselbit som minskar 
dagens kunskapsluckor inom området. 
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1.4 Begrepp
För  att  både  läsaren  och  uppsatsskrivaren  ska  ha  samma  utgångspunkt  behandlas  uppsatsens 
begreppsdefinitioner nedan. 

" Ekologiska  livsmedel: ”I  den  ekologiska  odlingen  använder  man  inte  konstgödsel  och  
kemiska  bekämpningsmedel.  Fodret  till  djuren  är  i  huvudsak  producerat  på  den  egna 
gården. Det är också viktigt att djuren får vistas utomhus och att de får utlopp för sina  
naturliga beteenden.” (Livsmedelsverket, 2013-06-14).

" Hållbarhet (Brundtlandrapportens definition): ”Sustainable development is development that 
meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to  
meet their own needs.” (World Commission on Environment and Development, s. 41)

" Kvalitativ  data:  'mjukare'  data  – data  som går på djupet.  Med en närmare koppling till 
individen, ofta om dennes tankar eller upplevelser inom ett visst område (Claësson, 2013-
10-02); (Westerberg, 2013-09-03).

" Kvantitativ  data:  'hård'  data  –  data  som  är  mätbar  (siffror)  ex.  enkätundersöknigar. 
(Westerberg, 2013-09-03).

" Reliabilitet: Är resultatet är tillförlitligt? (NE, odaterad1). Kan man vid ett senare  tillfälle 
efterlikna undersökningens resultat? (Parfitt, 2005:84).

" 'Traditionella' livsmedel: begreppet används istället för 'konventionella' livsmedel eller 'icke-
ekologiska' livsmedel i enkätundersökningens frågeformulär, eftersom de senare begreppen 
kan uppfattas som nedvärderande för konsumenten (mer om detta i avsnitt 3.1). 

" Validitet: Mäts det man avsätt att mäta? (NE, odaterad2); (Parfitt, 2005:84). 

2. Tidigare forskning inom ekologi och geografi 
I  denna  del  av  uppsatsen 
introduceras de sekundärkällor, i 
det  här  fallet  den  tidigare 
forskning, som  är intressant och 
relevant för uppsatsen. Avsnittet 
delas upp i två delar: ekologi och 
geografi.   Tidigare  forskares 
upptäckter  kan  även  stödja  de 
upptäckter som görs inom ramen 
för den här uppsatsen.  

Ekologiskt avsnitt
För att få ett större perspektiv på 
den  ekologiska  livsmedels-
konsumtionen  kan  det  vara 
värdefullt  att  känna  till  hur 
Sveriges  ekologiska  livsmedels-
konsumtion ser ut i jämförelse 
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Diagram 1: KRAVs sammanställning och omvandling av World of Organic 
Agricultures statisitk, 2011. Olika länders ekologiska livmedels-
konsumtion. Källa: KRAV, odaterad, ekokonsumenter i världen.



med andra länder. Diagram 1 är sammanställt av KRAV och visar den ekologiska konsumtionen per 
capita i svensk valuta. Enligt diagrammet hamnar Sverige på en sjätteplats, Schweiz, Danmark och 
Luxemburg  toppar  listan.  I  diagram  2  och  3  är  både  den  konventionella och  ekologiska 
livsmedelskonsumtionen sammanställd med statistik från SCB mellan år 2004 och 2012.

Diagrammet med de  konventionella livsmedlen (diagram 3) visar en mycket långsam men stadig 
ökning för de icke-ekologiska dagligvarorna över tid.   Den ekologiska konsumtionen ser något 
annorlunda ut (diagram 2). De ekologiska varor som eftertraktats i störst grad har varit mjölk, ägg 
och ostar. Ökningen var stor fram till år 2009 där intresset minskade något (kanske har det att göra 
med de dåvarande ekonomiska läget i landet). Konsumenten har under perioden prioriterat att köpa 
ekologiska grönsaker. Den ekologiska fiskkonsumtionen är minimal, näst intill obefintlig, fram till 

6

Diagram 2: Författarens sammanställning av data från SCB om den ekologiska 
livsmedelskonsumtionen av dagligvaruprodukter mellan år 2004 och 2012. 
Källa: SCB,  2013-10-02a.

Diagram 3: Författarens sammanställning av data från SCB om den 
konventionella livsmedelskonsumtionen av dagligvaruprodukter mellan år 2004 
och 2012. Källa: SCB,  2013-10-02b.



år 2007 då en drastisk ökning ses av ekologisk fisk. Exakt vilka faktorer som påverkat ökningen är 
svårt att veta, kanske har det att göra med ökade möjligheter till att framställa ekologisk fisk, att 
media har börjat belysa frågan, att priset på den ekologiska fisken har sjunkit eller en blandning av 
dessa  och andra  faktorer  som drivit  på  konsumentens  intresse  för  ekologisk  fisk.  KRAV har  i 
diagram 4 sammanställt antalet ekologiska producenter över världen mellan år 2000 och år 2011. 
Det syns en tydlig ökning från och med år 2004 och framåt, med undantag för år 2010 som visar en 
något lägre siffra än tidigare år. Ökningen av den ekologiska konsumtionen torde bero på flertalet 
faktorer som bidrar till att fler konsumenter prioriterar ekologiska livsmedel. Den ökade ekologiska 
konsumtionen ser till stor del ut att ha skett under det senaste decenniet.

I motsats till den ovan redovisade konsumtionen är påståenden likt detta ofta återkommande inom 
området för ekologisk konsumtion, när det gäller kopplingen mellan pris och ekologiska livsmedel: 
”Trots  att  många  av  dagens  konsumenter  är  medvetna  om  och  intresserade  av  miljö-  och  
hållbarhetsfrågor  resulterar  medvetenheten  förhållandevis  sällan  i  överensstämmande 
konsumtion.” (Frostling-Henningsson et. al., 2010: Sammanfattning). Författarna diskuterar kring 
vilka faktorer som påverkar konsumenten i dennes val av livsmedel, om tankar och reflektioner från 
enskilda  konsumenter  och  om  hur  intuition  skiljer  sig  från  handling  vid  konsumtionen  av 
ekologiska livsmedel. De diskuterar också kring vilka hushåll som har störst gap mellan viljan och 
den faktiska handlingen (Frostling-Henningsson et. al., 2010: 18-46).

Enligt författarna Pearson, Henryks, & Jones 
finns  det  flertalet  punkter  som  påverkar 
individen  i  dennes  val  att  konsumera 
ekologiska  livsmedel.  På  första  plats  ligger 
hälsoaspekten,  att  de  ekologiska  livsmedel 
man  konsumerar  är  mer  hälsosamma  än 
vanliga  livsmedel.  På  andra  plats  hamnar 
produktens  kvalitet.  Konsumenten  föredrar 
att konsumera livsmedel med högre kvalitet. 
Oron  för  en  minskad  biologisk  mångfald 
hamnar på tredje och sista plats i rapporten. 
Det  intressanta  är  dock  att  det  enligt 
forskningen  inom  området,  som  författarna 
också  tar  upp,  inte  finns  något  belägg  för 
påståendet  att  ekologiska  varor  är  mer 
hälsosamma än andra (Pearson et.  al.  2010: 
173). Däremot kan man föreställa sig att den 
hälsoaspekt som de tillfrågade har åsyftat har 
att  göra  med  att  ekologiska  varor  inte  är 
besprutade med kemiska besprutningsmedel, 
något  som  kan  vara  positivt  för  hälsa  och 
välmående  (se  begrepp:  ekologiska 
livsmedel).  

Författarna  till  en  rapport  om märkningar  och  konsumtionsbeteende  menar  att  konsumenternas 
beteende  påverkas  av  prisskillnaden  mellan  ekologiska  och  konventionella livsmedel  i  störst 
utsträckning. Enligt författarna hålls konsumtionen av ekologiska livsmedel även nere på grund av 
det  dåliga  ekologiska  utbudet  och  den  rådande  'märkningsdjungeln'  som  kan  förvirra 
konsumenterna (Daunfeldt et.  al.  2011:9). Författarna belyser, som  Frostling-Henningsson et.  al. 
(2010:  18-46) också gjort, det  'glapp'  som förekommer mellan viljan att  konsumera ekologiska 
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Diagram 4: KRAVs sammanställning och omvandling av 
World of Organic Agricultures statisitk, 2011. Antal  
ekologiska producenter i världen. Källa: KRAV, 
Marknadsrapport, 2013.



varor  och  det  faktiska  valet  att  köpa  ekologiskt  märkta  produkter.  Konsumtion  av  ekologiska 
livsmedel  är  ett  aktivt  val  som  konsumenten  själv  måste  ta  ställning  till,  menar  författarna. 
Individen behöver ändra sitt invanda beteende och införa en ny vana. Det kräver mer av individen 
än att denne fortsätter 'som hon alltid har gjort'. Detta kräver att konsumenten själv har ett intresse 
av att ta reda på mer om skillnaden mellan olika varor och är beredd att prova på nya produkter 
(Daunfeldt, et. al., 2011:29). 

Konsumenter styrs i stor utsträckning av sina tidigare erfarenheter och vanor när de handlar. Shams, 
forskare vid Karlstads universitet  har studerat  kunders ögonrörelser med hjälp av glasögon som 
registrerar vad ögonen fokuserar på, exempelvis i en matvarubutik. Forskningsresultaten visar på att 
konsumenten väljer utifrån sina synintryck och följaktligen säljs inte de varor konsumenten inte 
upptäcker i butiken. Butiker innehåller många varor och märken att välja mellan och enligt Shams 
påverkas  konsumentens  beslut  av  butikens  utformning  och  individens  beslutsfattande  (Shams, 
2013:abstract).  Wästlund,  lektor  i  psykologi  vid  samma universitet  forskar  på kundens väg till 
beslutet att köpa en viss vara. Han menar på att konsumentens informationsinhämtning är effektiv 
och  målmedveten  (Karlstads  universitet,  2013:kundens  väg  till  köpbeslut).  Forskningen 
understryker vanebeteendets inverkan på kundens konsumtion.

En fördel med registrering av ögonrörelser och liknande metoder är att det ofta är en säkrare metod 
än exempelvis intervjuer eller enkäter. Individen överskattar därför lättare sina prestationer, menar 
Pearson, Henryks och Jones. Detta undviks i de studier där man exempelvis studerar kvitton för att 
se i hur stor utsträckning kunderna verkligen konsumerar ekologiska varor. En överhängande risk är 
annars att konsumenten delger forskaren information som kan visa sig vara felaktig, ofta för att man 
som konsument vill göra 'rätt' och för att man vet att det är 'bättre' att konsumera ekologiska varor. 
Enligt Pearson et. al.s rapport förekommer det att individer har svårt att motivera ett högre pris för 
de ekologiska varorna och därför inte heller väljer att konsumera dessa (Pearson et. al. 2010: 174). 
Daunfeldt et. al. stöter på samma dilemma, författarna menar på att det förekommer en 'negativ 
betalningsvilja' där kunden inte är beredd att lägga mer pengar på ekologiskt märkta varor.  Enligt 
studien är det vanligt förekommande med en stor skillnad mellan vad konsumenten säger sig vara 
villig att betala jämfört med vad denne faktiskt betalar för en vara (Daunfeldt, et. al., 2011:6+18).

Frostling-Henningsson et. al. menar även de på att det finns en skillnad mellan vilja att konsumera 
ekologiskt och i hur stor grad kunden faktiskt köper ekologiska varor. Barn- och tonårsfamiljer 
tillhör  den  kategori  där  intentionen  till  störst  del  inte  stämmer  överens  med  handlingen. 
Prisskillnaden mellan de konventionella och ekologiska varorna är den avgörande faktor som styr 
barnfamiljerna i deras val att prioritera andra varor än de ekologiska. Familjer med barn som inte 
längre bor hemma följer i större utsträckning sin konsumtionsvilja. Enligt studien påverkas glappet 
mellan intention och handling inte utifrån vilka butikskedjor kunden föredrar, däremot påverkas 
kunden troligtvis av de olika kedjornas profilering inom livsmedelsbranchen. Författarna påpekar 
att kunskap, intresse, tid och pengar är faktorer som alla kan bidra till att 'glappet' mellan intention 
och handling kan minskas (Frostling-Henningsson et.  al.  2010:18-19+21+26).  Daunfeldt,  et.  al. 
påpekar att en märkning av varan gör det lättare att finna de livsmedel som kunden är intresserad av, 
något  som  påverkar  kundens  betalningsvilja  positivt  när  det  gäller  de  ekologiska  produkterna 
(Daunfeldt, et. al. 2011:18). 

Andersson, diskuterar i sin studie kring livsstilsrelaterade matvanor om beteenden och attityder hos 
svenska konsumenter. Han påpekar att sociala normer, värderingar och vanor är faktorer som bör 
beaktas vid varje köptillfälle (Andersson, 2003:1). Vidare menar Andersson att påverkan från de 
rådande samhällsnormerna, individens uppfattning och kunskap styr dennes inställning och åsikter 
och  påverkar  individens  val  och  agerande  (Andersson,  2003:8).  Författaren  refererar  till  ett 
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forskningsprogram kallat  MAT 21,  som  genomförts  av stiftelsen Mistra1 (Mistra,  2013-01-30). 
Enligt MAT 21 ser man skillnad i konsumtionsmönstret hos antingen ekonomiskt pressade eller 
tidspressade kunder. En prisskillnad mellan ekologiska och konventionella varor bidrar till att båda 
väljer färre ekologiska varor, förekommer ingen prisskillnad väljer inte de som är tidspressade att 
konsumera ekologiska varor (Andersson, 2003:11). I ytterligare en enkätundersökning var resultatet 
att en majoritet av konsumenterna såg priset som en underordnad faktor vid livsmedelskonsumtion. 
Dock svarade de tillfrågade att de låter bli att köpa ekologiska varor om prisskillnaden är allt för 
omfattande (Magnusson et. al., 2001:200).

Pearson et. al. menar att den typiska ekologiska konsumenten finns inom alla olika demografiska 
områden och att det inte är så stor skillnad mellan olika ekologiska konsumenter utifrån var de är 
bosatta, även om det förekommer mindre lokala förändringar (Pearson et. al., 2010:174). Enligt den 
så  kallade 'autonomiprincipen'  har  varje  medborgare rätt  att  fatta  beslut  om sitt  eget  liv  (Duit, 
2002:143). Författaren nämner begreppet 'ekologisk modernisering', som syftar till att den rådande 
synen  på  miljön  under  -80  och  -90-talen  har  bidragit  till  att  miljöproblemen  ses  som 
livsstilsproblem och därför bör skötas på lokal nivå. Politiker har önskat sig ett så kallat 'quick fix' 
där man med hjälp av information och utbildning skapar en ny individ som redan från start har ett 
stort  intresse  för  miljön  och  har  en  positiv  inställning  till  att  vårda  natur  och  resurser  (Duit, 
2002:128-129+141).  Boström,  nämner  i  sin  bok  Miljörörelsens  mångfald  begreppet  'reflexiv 
konsumtion' som ett sätt för exempelvis miljöorganisationer att problematisera invånarnas livsstil 
och inspirera dem till att se över sin miljöpåverkan. Man vill väcka intresse och skapa debatt istället 
för att måla upp jordens undergång (Boström, 2001:180).   

Geografiskt avsnitt
En av kulturgeografins mest fundamentala frågor när det gäller forskning och undersökningar är: 
”Varför så, just här?”. Frågan belyser vikten av att studera platsen och hur omständigheterna ser ut 
just där och kan fungera som en hjälpande hand inom den geografiska undersökningen (Gren & 
Hallin, 2003:19+ 119).

I  stora  delar  av  dagens  samhälle  bor  fler  och  fler  invånare  i  storstäder.  Detta  skapar  ett  ökat 
beroende  mellan  glesbygden  och  storstäderna,  något  som  märks  extra  tydligt  när  det  gäller 
samhällets livsmedelsproduktionen som oftast sker på landsbygden. Detta begrepp benämns inom 
kulturgeografin som  gravitationsmodellen (Gren & Hallin,  2003:108).  Enligt  Meadows et.  al., 
författarna till boken Limits of growth, påverkas individen av kultur och tidigare erfarenheter. Detta 
hänger även ihop med tids- och rumsperspektivet. Det är vanligare att en individ är mer angelägen 
om det som sker i dennes närhet än om något som sker tidsmässigt eller geografiskt lågt borta (se 
diagram 5). Familj, vänner och de aktiviteter som sker i individens direkta närhet påverkar personen 
mer än saker som sker i framtiden eller på andra sida jordklotet. Därför är det svårare att sätta sig in 
i ting som är geografiskt och tidsmässigt avlägsna (Meadows et. al., 1972:19). 

En plats påverkar oss på många sätt.  Individens hemvist och dennes uppväxtort  framkallar ofta 
starka känslomässiga band eller till en persons upplevelser. Den humanistiska geografin menar att 
platser är nära länkade till vår identitet och att individer utvecklar en känslomässig mening till en 
specifik plats (Gren & Hallin, 2003:138+143). Författarna menar att många av våra vardagsrutiner, 
var vi går och handlar eller vilken resväg vi tar till arbetet ofta sker på bestämda platser. Dessa 
rörelser konstruerar vår vardag (Gren & Hallin, 2003:143). I uppsatsen fokuseras det på tre platser i 
Stockholms stad. Därför är det betydelsefullt att känna till några grundläggande fakta om platser. 
Enligt Gren & Hallin finns det främst tre punkter som är framstående för en plats exklusivitet. För 
det första att något skiljer platsen från dess omgivning, så kallade mentala eller fysiska gränser. 

1 Mistra investerar i  miljöstrategisk forskning för att bidra till en hållbar utveckling.
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Punkt två handlar om att en byggnad utmärker en plats eller att platsen tvärt om är öppen eller 
växtbeklädd. Victoria tower fungerar som ett landmärke för Kista, Uppsalas domkyrka är ett annat 
exempel. Den tredje skillnaden mellan olika platser är platsens användningsområde och hur den 
används. En offentlig plats, exempelvis en gata, skiljer sig från ett vardagsrum (Gren & Hallin, 
2003:140-141). 

På en plats sker möten, mellan människor eller mellan platsen och människan. En händelse kan 
påverka känslan som upplevs på en plats och hur den tolkas. Det förekommer också att en plats 
knyts samman med en annan med hjälp av information exempelvis. Författarna menar dessutom att 
ett rum eller en plats är ”[...] en blandning av sociala relationer med geografiska kopplingar över 
korta och långa avstånd.” (Gren & Hallin, 2003:141). Människor introduceras ofta till platser med 
hjälp av andras berättelser, via media, böcker, undervisning och liknande, menar författarna (Gren 
&  Hallin,  2003:142).  Beteendegeografin  angränsar  till  psykologin  och  berör  människans 
upplevelser  av  platser.  Studieområdet  kretsar  kring  individers  resonemang  och  beslutsfattande 
gällande var de vill bo, hur de vill transportera sig eller var de kan tänka sig att starta ett företag 
(Gren & Hallin, 2003:126). 

Eklund, docent och trädgårdsekonom vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, menar på att miljön, 
som är en kollektiv vara, en plats att vistas på tar stryk av individers lathet och strävan efter att 
slippa undan ansvaret som vilar på allas axlar. Enligt det så kallade 'fripassagerarproblemet' hoppas 
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Diagram 5: Mänskligt perspektiv över tid och rum. Källa: Meadows, et. al.  
(1972:19).



varje  individ  på  att  'någon  annan'  ska  ta  ansvar  och  betala  det  högre  priset  för  exempelvis 
ekologiska  livsmedel.  Författaren  nämner  även  att  de  konsumenter  som  associerar  ekologiska 
livsmedel med en bättre hälsa oftare har en större betalvilja än andra (Eklund, 2003:5-6). 

3. Metodavsnitt 
Uppsatsens syfte är det som styr vilken metod som är lämpligast att använda för undersökningens 
informationsinhämtning. Conradson, nämner vikten av att innan undersökningen genomförs studera 
metodvalet noggrant så att det passar bra ihop med uppsatsens tänkta syfte och mål (Conradson, 
2005:131). För  den  här  uppsatsen  tillämpas  både  kvalitativa  och  kvantitativa  metoder. 
Intervjustudien  är  kvalitativ  och  enkäterna  kvantitativa.  Enligt  Larsen  finns  det  både  för-  och 
nackdelar med de olika metoderna.  Hon framhåller  att  enkätstudien är  ett  bra  sätt  att  avgränsa 
studien, exempelvis genom frågor med tillhörande svarsmöjligheter. Undersökningen får en bredd i 
och med att frågorna ställs till flera personer. En fördel med enkätstudien är att de som deltar i 
enkätundersökningen  ofta  är  anonyma  vilket  kan  bidra  till  att  respondenternas  svar  blir  mer 
uppriktiga. Nackdelarna är däremot att frågorna och svaren måste hållas på en mer ytlig nivå än 
exempelvis  djupintervjuer  och  liknande  kvalitativa  metoder.  Enkätstudier  kan  också  begränsa 
undersökningen  (något  som  påverkar  studiens  validitet)  genom  att  undersökningen  knyts  till 
frågorna som ställs och forskaren hindras att ställa följdfrågor på de ställen där det kan behövas. 
Genomförs inget noggrant förarbete innan undersökningen sätts igång är risken stor att svaren och 
det slutgiltiga resultatet blir missvisande (Larsen, 2009:25-26). 

Till skillnad från den kvantitativa datan som är mätbar och sammanställs i siffror, finns det andra 
fakta  som kan vara av värde.  Den kvalitativa datan kan ge oss  en annan bild av verkligheten, 
bortom statistiken. Den 'mjukare' datan samlas in i närmare koppling till individen och belyser ofta 
dennes tankar och upplevelser i  en situation (Valentine,  2005: 112).  Larsen diskuterar kring de 
fördelar som finns med kvalitativa metoder som exempelvis intervjuer, där respondenten avsätter tid 
för att svara på forskarens frågor. Bortfallet är litet vid intervjuer och betydligt större vid enkät-
undersökningar.  En  ytterligare  fördel  är  möjligheten  att  ställa  följdfrågor.  Nackdelarna  är  att 
resultatet inte är generaliserbart, att metoden kan kräva mer tid och att de insamlade svaren kanske 
inte blir lika ärliga som vid enkätstudier (Larsen, 2009:27). Valentine är i sitt kapitel om intervju 
som metod också inne på samma funderingar kring de för- och nackdelar som finns vid användning 
av metoden  (Valentine, 2005: 110-111). Intervjuer som metod ger en inblick i individers liv och 
tankar mer än vad enkätstudier gör. Vidare nackdelar med intervjumetoden är att forskaren måste 
sätta sig in i informantens svar och tolka dessa för att sedan kunna dra slutsatser från åsikterna och 
påståendena (Valentine, 2005: 112-113).

Enkätinsamling är en metod som hjälper till att samla in information om individers attityder och 
beteende (Parfitt, 2005:79). Fördelen är att man samlar in en större andel svar än vid exempelvis 
djupintervjuer. Att  träffa personer ansikte mot ansikte medför även att  svarsandelen är god och 
metoden  medför  en  liten  kostnad,  även  om  den  är  ganska  tidskrävande  (Parfitt,  2005:102). 
Enkätstudien ger mig som 'forskare' dessutom en bättre bild av 'vem' den ekologiska konsumenten 
är. Nackdelarna med metoden är däremot att risken för snedvridning ökar när studien genomförs 
med intervjuledaren i närheten (Parfitt, 2005:102). 

Uppsatsens enkätundersökning bidrar förhoppningsvis till en djupare insikt om hur den ekologiska 
livsmedelskonsumtionen ser ut – på plats – i 'verkligheten'. Vikten av att ta sig ut och studera 'det 
verkliga livet' förespråkar bland annat Pryke et. al. (2003:74). Författarna menar även  att man inte 
måste ta sig till andra sidan jorden för att genomföra en undersökning, utan att det går lika bra att 
studera 'verkligheten' i kommunen eller närsamhället (Pryke et. al. 2003:77).
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3.1 Urval för enkätstudie
Flertalet beslut ligger till grund för enkätstudiens utformning. Basen för urvalet av den geografiska 
platsen för enkätutfrågningarna är karta 2 och 3. Kartorna visar på medelinkomsten i Stockholms 
stad, mer eller mindre detaljerat. Kriterierna för urvalet av den geografiska platsen för enkätstudien 
gjordes i samråd med handledaren. Tre platser valdes att undersöka: Rinkeby torg, Liljeholmstorget 
och Fältöversten på Östermalm. Valet av plats för den lägre inkomstnivån (den gråa skalan på karta 
3) stod mellan ett område i  Rinkeby-Kista,  Spånga-Tensta och Östermalm. I  den gråa delen av 
Östermalm bor troligtvis endast studenter, det blev Rinkeby torg eftersom där är en samlingsplats 
med troligtvis många lokalbor. Mellaninkomstkategorin (255.000-318.000 kr) finns, enligt karta 3, 
främst  i  vissa  delar  av  Bromma,  Södermalm  och  i  Hägersten-Liljeholmen.  Valet  hamnade  på 
Liljeholmstorget av samma anledning som i Rinkeby, närheten till ett centrum och att platsen är en 
knytpunkt.  Den  rikaste  kategorin  ser  olika  ut  i  de  olika  kartorna,  enligt  karta  3   som är  mer 
detaljerad är Bromma eller Östermalm aktuella enkätområden. Bromma föll på att stadsdelen inte 
har något naturligt centrum som Fältöversten på Östermalm. Vid insamling av enkätsvar är det 
fördelaktigt med många förbipasserande.  (Källkritik finns att läsa mer om i avsnitt 6.5). 
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Karta 1: Medelinkomst per stadsdelsområde, 20 - år. Källa: Stockholms stad, 2010, s. 19.



För  att  undvika  att  enkätrespondenterna  endast  består  av  pensionärer  eller  småbarnsföräldrar 
bestämdes att urvalet genomförs åldersvis, vilket medför ett bredare urval av respondenterna. Till 
hjälp för att sammanställa enkäten, dess design och urval användes Parfitts råd (2005). Enkäterna 
delades  in  i  två  kategorier  för  att  tydligare  kunna  jämföra  svaren.  Grupperna  består  av  (1) 
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Bild 1: Märkningar som använts vid genomförandet av enkätstudien. Källor: KRAV, 
(Konsumentverket, 2013-05-23), EU:s märkning för ekologiskt jordbruk, 
(Konsumentverket, 2013-05-23), Marine Stewardship Council, MSC, (Konsumentverket, 
2013-05-23), COOP Änglamark, (COOP, odaterad), Garant ECO, (Författaren, 2013-11-
04) och ICA I love eco, (ICA Kvantum Munkebäck, odaterad)

Karta 2: Medelinkomst per stadsdel. Källa: Stockholms stad, 2010, s. 24.



konsumenter som vanligen konsumerar ekologiska livsmedel och (2) 'traditionella'  konsumenter. 
Enkätsvaren samlades in under två dagar i varje område, på en vardag och en helgdag, detta för att 
samla in  svar  från olika åldersgrupper hos de boende i  området.  Det  var  svårare  att  få  tag på 
kontorsarbetarna annat än på helgerna. Varje område ägnades mellan 9 och 14 timmar åt enkät-
svaren.

För  att  minska  missförstånden  mellan  respondent  och  forskare  under  enkätundersökningen 
användes olika ekologiska märkningar  till  hjälp (se bild 1). Detta  för att  båda parter skulle  ha 
samma  utgångsläge  vid  enkätundersökningen  och  för  att  öka  undersökningens  reliabilitet.  De 
ekologiska märkningar som ingår i studien är ett urval av 'typiska'/ 'vanliga' ekologiska märkningar 
som  uppsatsförfattaren  påstår  ofta  förekommer  i  Stockholms  dagligvarubutiker  (se  bild  1). 
Konsumentverkets  lista  på  vanligt  förekommande  miljömärkningar  har  bidragit  till  urvalet 
(Konsumentverket, 2013-05-23). KRAV står för att varan är producerad med hänsyn till djur, natur, 
klimat och människor (KRAV, odaterad). Producerade och förpackade livsmedel inom EU är märkta 
med EU:s ekologiska märkning. MSC-märkningen förekommer på fisk- och skaldjursvaror och är 
en internationell märkning (Konsumentverket, 2013-05-23).

Utöver  dessa  tre  märkningar  finns  framför  allt  tre  märkningar  som  torde  vara  välkända  för 
konsumenten eftersom att de ofta förekommer i livsmedelsbutikerna. ICA:s ekologiska märkning I 
love Eco, COOP:s Änglamark och Garant:s Eko-märkning. Enligt Medveten konsumtion (2011-04-
15a) innehåller ICA:s märkning I love Eco alltid EU:s ekologiska märkning, vissa varor är även 
märkta  med  KRAV,  deras  ekologiska  kött  är  alltid  märkt  med  båda  märkningarna.  COOP 
Änglamarks ekologiska varor märks alltid upp med EU:s ekologiska märkning eller med KRAV, 
beroende på vilka kriterier som uppfylls av varorna (Medveten konsumtion, 2011-04-15b). Enligt 
Medveten  konsumtion  är  den  huvudsakliga  skillnaden  mellan  KRAV-märkningen  och  EU:s 
ekologiska märkning att kraven på djurens välmående är hårdare i KRAV:s märkningsbestämmelser 
(2012-06-26).  Varumärket  Garant  består  av  flera  undergrupper,  bland  annat  Garant  Eko,  vars 
livsmedel är märkta med antingen EU:s ekologiska märkning eller KRAV (Medveten konsumtion, 
2012-06-20).  Garant  tillhör  Axfood  som  handlar  med  dagligvaror  inom  Sveriges  detalj-  och 
partihandel.  Hemköp, Willys och PrisXtra är  de dagligvaruhandlare  som Axfood förfogar  över, 
totalt innefattas 245 butiker. Dessutom samarbetar företaget med cirka 820 handlarägda butiker, 
vilket gör att deras märken, däribland Garant Eko, sprids på en stor marknad (Axfood, 2013-08-12). 

Medveten  konsumtions  information  som  styrt  flera  av  valen  inom  uppsatsens  enkätdel  är  en 
partipolitiskt  och  religiöst  obunden  ideell  förening  som  arbetar  för  ökad  kunskap  och 
konsumentmakt  (Medveten  konsumtion,  odaterad1;  odaterad2).  Informationen  hämtad  från 
Medveten konsumtions webbsida har tillsammans med Konsumentverkets märkningssida bidragit 
till valet av märkningar som varit underlaget för enkäten. Endast de ekologiska märkningarna är av 
intresse  för  studien.  Skillnaden  mellan  de  tre  första  märkningarna  (KRAV,  EU:s  ekologiska 
märkning och MSC) och de  senare (ICA:s I  love Eco,  COOP:s Änglamark och Garant:s  Eko-
märkning) är att de tre sista är 'företagsegna' miljömärkningar. De innefattas dock ändå alltid av 
EU:s märkning eller KRAV. 

3.2 Urval för intervju
Intervjuerna är ett kvalitativt inslag och komplement till enkätsvaren och den tidigare forskningen. 
Metoden  används  för  att  tillföra  information  om  konsumentens  livsmedelsval  utifrån  den 
butiksansvariges uppfattning om konsumtionsmönstret hos kunderna. I intervjuerna får de ansvariga 
för  respektive  butik  möjlighet  att  ta  upp  det  personen  anser  är  relevant  för  den  ekologiska 
konsumtionen i just deras butik. Till hjälp användes endast få stödrubriker för att inte tappa tråden. 
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Detta gjordes för att undvika att intervjuledaren påverkar intervjuns innehåll mer än nödvändigt.
(intervjufrågorna återfinns i bilaga 1). 
 
Följande urval har genomförts inför intervjuerna inom respektive område. I Rinkeby torg finns inga 
av  de  större  matvarukedjorna  etablerade,  såsom  COOP,  ICA eller  Willys.  Förutom  Rinkeby 
Matcenter finns ett litet livs på Rinkeby torg. Den större matbutiken torde ha ett bredare utbud och 
därför tillfrågades butiksföreståndaren om butikens utbud och om kundernas köpintresse. Många av 
enkätrespondenterna gör kanske sina dagliga matvaruinköp i matcentret, därför är det intressant att 
fråga  dem.  Enkätsvaren  samlades  in  på  Rinkeby  torg  och  Rinkeby  Matcenter  ligger  i  direkt 
anslutning till torget. 

Vid  Liljeholmstorget  precis  utanför  gallerian  och  i  det  öppna  torget  ner  mot  tvärbanestationen 
Liljeholmen samlades enkätrespondenternas svar in. Den påfallande skillnaden mellan platserna är 
att vid Liljeholmstorget finns fler butiker för kunden att välja mellan. I gallerian ligger både Willys 
och ICA Kvantum och utanför gallerian ligger COOP och LIDL. Den kanske största butiken vid 
Liljeholmstorget, ICA Kvantum, har många kunder och ligger dessutom närmast tunnelbanan, vilket 
var avgörande för urvalet av intervju-butik. Värt att lägga på minnet är att Liljeholmstorget är en 
mycket större mötesplats än Fältöversten eller Rinkeby torg. 

Den butik som valdes ut i Fältöversten är ICA Supermarket, anledningen till det är dess närhet till 
torget  där  enkätsvaren  samlats  in.  Förutom  ICA  Supermarket  finns  ett  ICA  Nära  och  en 
livsmedelskedja  vid  namn Sabis  i  Fältöversten,  dessutom ligger  en  ytterligare  ICA-butik,  ICA 
Karlaplan  ett  stenkast  från  gallerian.  Utöver  butikens  läge  och  närheten  till  platsen  för 
enkätundersökningen är butiken uppskattningsvis den största av de tre i gallerian och torde därför 
även  ha  störst  kundunderlag.  Intervjuerna  med  de  butiksansvariga  ledde  även  till  mindre 
observationer  av  butikernas  ekologiska  utbud som  skedde  i  anslutning  till  intervjutillfället  i 
respektive butik. (Mer om enkät- intervju- och observationsresultaten återges nedan.)

3.3 Forskningsetik
Hur forskarens roll ser ut och hur denne, medvetet eller omedvetet, påverkar studien diskuteras i 
detta avsnitt. I ”Vad är god forskningssed?” skriver författarna Gustafsson et. al. att i enkätstudier 
eller andra typer av mätningar, har forskaren inte i lika stor utsträckning personlig kontakt med 
respondenterna än vid undersökningar där forskaren tolkar och drar slutsatser från den insamlade 
informationen (exempelvis djupintervjuer). Författarna höjer ett varnande finger, trots att kontakten 
vid enkätstudier inte är lika stor finns fortfarande risken att, ånyo medvetet eller omedvetet, påverka 
det insamlade resultatet (Gustafsson et. al., 2005:31). 

Under  en  föreläsning  berättar  Caretta  om  tre  viktiga  punkter  att  tänka  på  när  det  gäller 
forskningsetik.  Den  första  punkten  handlar  om  vilken  påverkan  (effect)  studien  har  på 
respondenten, som forskare ska man undvika att diskutera saker som kan uppfattas ha en negativ 
inverkan på respondentens liv. Punkt två gäller undersökningens öppenhet (transparency). Fokus 
ligger  på  att  se  till  att  alla  parter  är  väl  införstådda  med  vad  som gäller  för  insamlandet  av 
materialet. Ett tips Caretta kommer med är att ha punkterna vem, varför, hur och när i minnet och 
försäkra sig om att respondenterna känner till  den grundläggande informationen och syftet med 
undersökningen. Den tredje och sista punkten berör studiens ärlighet och rättvisa (fairness). Alla 
medverkande ska känna att de är rättvist och respektfullt behandlade och inte heller utnyttjade på 
något vis (Caretta, 2013-09-13). Forskningeetik är extra viktig att ha i åtanke om undersökningen, 
likt denna, består i att vara i kontakt med människor.
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Ett  konkret  exempel  på punkt  ett  och tre  (effect  och fairness)  är  valet  av ordet  konventionella 
livsmedel som återkommande används under enkätstudiens genomförande istället för begrepp som 
'konventionella'  eller  'icke-ekologiska'  livsmedel.  Detta  är  ett  försök  att  inte  skuldbelägga 
respondenten eller konsumenten i onödan. De senare ordvalen kan uppfattas som nedvärderande av 
konsumenten och dennes vanor. Det vore olyckligt om respondenten kände sig sårad av frågornas 
formulering.  Exempelvis  bidrar  formuleringen:  ”Handlar  du  konventionella  eller  ekologiska 
livsmedel?”  till  att  konsumenten  skuldbeläggs  om  denne  inte  konsumerar  ekologiska  varor. 
Troligen lär enkätrespondenten vid en sådan fråga svara att denne konsumerar ekologiska livsmedel 
i större utsträckning än vad personen egentligen gör. 

4. Ekologisk livsmedelskonsumtion i Stockholm
    

Fokus för intervjuerna och enkätundersökningen ligger i  att  jämföra tre socio-ekonomiskt olika 
områden  i  Stockholm.  De  platser  som  valts  ut  för  ändamålet  är  Fältöversten  på  Östermalm, 
Liljeholmstorget  i  Hägersten-Liljeholmen  och  Rinkeby  torg  i  Rinkeby-Kistas  stadsdelsområde. 
Östermalm,  Hägersten-Liljeholmen  och  Rinkeby-Kista  är  tre  av  Stockholm  stads  fjorton 
stadsdelsområden  (se  Karta  1).  Studiens  syfte  är  att  undersöka  vilka  faktorer  som  påverkar 
konsumenten i sitt val att  konsumera ekologiska eller konventionella livsmedel.

Enligt statistik från Stockholms stad för år 2012 förekommer skillnader i utbildningsnivå i de tre 
stadsdelarna (Stockholms stad, Statistik om Stockholm). Rinkeby-Kista har störst andel invånare 
med  grundskoleexamen,  24,1%,  i  jämförelse  med  Hägersten-Liljeholmen  (8,1%),  Östermalm 
(4,1%) och hela Stockholm 10,2%. Andelen gymnasieutbildade i Stockholm var år 2012, 31,6%. 
Rinkeby-Kista ligger något över snittet, Hägersten-Liljeholmen ligger nästan på stockholmssnittet 
för gymnasieutbildade, medan Östermalm ligger ca 10 procent under. Däremot har invånarna på 
Östermalm i större utsträckning genomgått en eftergymnasial utbildning. Stockholmssnittet ligger 
på 55,7%, medan Östermalm ligger  på 71,1% år  2012.  I  Hägersten-Liljeholmen har  58,4% en 
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Karta 3: Stockholms 14 stadsdelsområden som gäller 
från 1 januari 2007. Källa: Stockholms stad, 2013-03-
28.



eftergymnasial utbildning, medan Rinkeby-Kista endast uppnår 34,1% (se tabell 1, 2, och 3). 

Dagens  Nyheter  har  skrivit  om  ökande  klyftor  mellan  Stockholms  stadsdelar  (2013-08-21). 
Artikeln lyfter fram att en rapport från Sweco Eurofutures, framtagen för Stockholms stads räkning, 
visar att inkomstskillnaderna ökat kraftigt de senaste tjugo åren. I artikeln nämns att Norrmalm, 
enligt 2011 års data, hade den högsta medelinkomsten av Stockholms 14 stadsdelar, därefter kom 
Östermalm och längst ner på listan låg Rinkeby-Kistas stadsdelsområde. Skillnaden i årsinkomst 
låg på nästan 200.000:- per år. Enligt artikeln är spridningen i inkomst större i Stockholms stad än 
vad den är i länet och i resten av landet (DN, 2013-08-21).  

Diagram 6 visar medelinkomsten per år och stadsdelsområde i Stockholm, fördelat mellan könen, år 
2010. Här visas stadsdelarnas skillnader i inkomst. Intressant är även den påtagliga skillnaden i lön 
mellan  könen  i  de  stadsdelsområden  med  högre  medelinkomst  (exempelvis  Bromma  eller 
Östermalm). 
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Tabell 1: Rinkeby-Kista, högsta utbildningsnivå 25-64 år,  
2012. Källa: Stockholms stad, Statistik om Stockholm, 
områdesfakta, Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd, 
http://www.statistikomstockholm.se/index.php/omradesfaktax

Tabell 3: Östermalm, högsta utbildningsnivå 25-64 år, 2012.  
Källa: Stockholms stad, Statistik om Stockholm, områdesfakta,  
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd, 
http://  w  ww.statistikomstockholm.se/index.php/omradesfaktax   

Tabell 2: Hägersten-Liljeholmen, högsta utbildningsnivå 25-64 
år, 2012. Källa: Stockholms stad, Statistik om Stockholm,  
områdesfakta, Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd, 
http://www.statistikomstockholm.se/index.php/omradesfaktax

http://www.statistikomstockholm.se/index.php/omradesfaktax
http://www.statistikomstockholm.se/index.php/omradesfaktax
http://www.statistikomstockholm.se/index.php/omradesfaktax
http://www.statistikomstockholm.se/index.php/omradesfaktax
http://www.statistikomstockholm.se/index.php/omradesfaktax


Knox och Pinch skriver bland annat om social ojämlikhet och segregering i sin bok Urban Social 
Geography  (2000).  Författarna  diskuterar  det  faktum att  marknaden,  som den  ser  ut  idag,  har 
påverkat  städers  utformning  och  bidragit  till  städers  segregering  (Knox  &  Pinch,  2000:215). 
Författarna  nämner  också  den  sociologiska  termen  'social  closure',  myntad  av  Parkins  (1979). 
Termen beskriver förhållandet mellan samhällets så kallade 'vinnare' och 'förlorare', där den starkare 
gruppen utövar sin makt på den svagare. Detta bidrar till att den svagare gruppen tvingas till mindre 
välbeställda områden med färre tillgångar (Knox & Pinch, 2000:228).

Stockholms stads miljöbarometer redovisar sammanställningar av stockholmarnas vanor, kunskap 
och  intressen  inom  miljöområdet.  Var  tredje  år  genomför  Stockholms  stads  miljöförvaltning 
enkätundersökningar, bland annat om invånarnas miljövanor och åsikter om miljön (Stockholms 
stad, Miljöbarometern, 2013-10-17). Miljöbaromentern visar att stockholmarnas miljömedvetenhet 
ökar när det gäller ekologisk konsumtion. Enligt den senaste mätningen konsumerar 75 procent av 
stadens  invånare  miljömärkta  varor  och  nästintill  lika  många  väljer  ekologiska  livsmedel 
(Miljöbarometern, 2013-10-17). Östermalm, Hägersten-Liljeholmen och Rinkeby-Kistas stadsdelar 
förekom i undersökningen. Invånarnas konsumtion av miljömärkta varor (KRAV, Svanen och Bra 
miljöval) ser olika ut i de olika stadsdelarna. På Östermalm har man legat under stockholmssnittet 
vid senaste enkätstudien år 2010 men över det år 2007. Hägersten-Liljeholmen ligger närmast och 
Rinkeby-Kista stadsdels-område har legat under snittet. I frågan om i vilken utsträckning hushållen 
konsumerar ekologiska livsmedel hamnar Östermalm på övriga Stockholms nivå med undantag för 
år 2010, då man hamnat något under. I Hägersten-Liljeholmen kan man konstatera en svag ökning 
genom åren, medan de ekologiska hushållsinköpen är lägre i Rinkeby-Kista. Nästa fråga berör hur 
viktigt invånarna upplever att  det är att konsumera ekologiska dagligvaror. På Östermalm och i 
Hägersten-Liljeholmen är  intresset  lika  stort  som för  övriga Stockholm,  medan Rinkeby-Kistas 
resultat för år 2004 och 2010 låg under snittet men parallellt med snittet år 2007 (2011-06-29a; 
2011-06-29b; 2011-06-29c). Viktigt att ha i åtanke är att Miljöbarometerns undersökning omfattar 
hela  stadsdelar,  medan  uppsatsens  undersökningsområde  endast  är  i  Rinkeby,  Liljeholmen  och 
Östermalm, dessutom på en utvald plats vilket gör skillnaderna än större.

5. Resultat – enkät och intervju
Här  presenteras  resultaten  från  primärkällorna:  enkätstudien,  intervjuerna  och  en  mindre 
observation av respektive butiksutbud. Observera att resultaten som framställs nedan endast baseras 
på  insamlad  information  från  uppsatsens  primärkällor.  Det  insamlade  materialet  går  inte  att 
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Diagram 6: Medelinkomst per år för båda könen per stadsdelsområde 
(tusentals kronor) år 2010. Källa: Statistik om Stockholm (2010), s 20.



generalisera  utan  presenterar  endast  enkätrespondenternas  och  de  intervjuades  åsikter.   (Mer 
metodkritik finns att läsa i avsnitt 6.5).

Enkätstudien
Nedan sammanställs resultatet från enkätstudien uppdelat per område: Rinkeby torg, Liljeholms-
torget och Fältöversten (Östermalm). För diagram och fördjupad information, se bilaga 3. Totalt 
antal  respondenter:  Rinkeby  45  st.,  varav  4  st.  ekologiska  konsumenter  (ca.  9  procent). 
Liljeholmen, 47 st., varav 34 st. ekologiska konsumenter (ca. 72 procent) och i Fältöversten, 47 st., 
varav 27 st. ekologiska konsumenter (ca. 57 procent). 

Rinkeby – Rinkeby torg
Enligt enkätresultaten från platsen är det lägst andel ekologiska konsumenter här jämfört med antal 
deltagare i enkäten. De fyra konsumenter som uppgivit att de konsumerar ekologiska livsmedel gör 
det då och då, enligt enkätsvaren. Av dessa är det hälften (två personer) som uppger 'färre kemi-
kalier i  maten'  som avgörande orsak till  att  köpa ekologiska livsmedel.  De övriga två föredrar 
ekologiska  produkter  eftersom  att  de,  enligt  enkätrespondenterna,  är  godare.  Den  avgörande 
beslutsfaktorn, oberoende om man konsumerar ekologiska eller konventionella livsmedel, framhöll 
alla  fyra  respondenter  är  skillnaden  i  varornas  pris.  De  tillfrågade  respondenterna  konsumerar 
ekologiska  dagligvaror  mer  sällan  än  vid  var  tredje  tillfälle,  endast  en  av  de  tre  ekologiska 
konsumenterna köper ekologiska livsmedel vid varannat köptillfälle. Vidare väljer ingen av de fyra 
ekologiska Rinkeby-konsumenterna bort varor de tänkt köpa för att de inte är ekologiskt märkta. 
Tre  av  fyra  respondenter  har  eftergymnasial  examen  som  högsta  utbildningsnivå,  den  fjärde 
respondenten har gymnasieexamen. Två respondenter är under 30 år, de övriga två tillhör kategorin 
31-49  år.  Tre  kvinnor  och  en  man  uppgav  sig  konsumera  ekologiska  livsmedel  i  enkätunder-
sökningen i Rinkeby (se bilaga 3).

41  personer  (ca.  91  procent  av  det  totala  antalet  respondenter)  är  konventionella livsmedels-
konsumenter  i  Rinkeby,  varav  28  st.  (ca.  68  procent)  uppger  sig  aldrig  konsumera  ekologiska 
livsmedel  och  13  st.  (ca.  32  procent)  känner  inte  till  vilka  märken  de  konsumerar.  Av  de  41 
enkätdeltagarna i Rinkeby torg anser 29 stycken (ca. 71 procent) att priset är den viktigaste faktorn 
vid livsmedelskonsumtionen (oberoende om det är ekologiska eller konventionella livsmedel). Åtta 
personer (ca. 20 procent) tycker att utseendet och doften har betydelse för valet av vara, tre personer 
(ca. 7 procent) säger sig gå efter tidigare erfarenhet av varan och en person (ca. 2 procent) påverkas 
av  extern  påverkan  (exempelvis  media,  vänner  eller  varans  rykte).  På  fråga  fyra,  om  vad 
respondenterna  tror  skulle  få  dem mer  benägna  att  konsumera  ekologiska  livsmedel  svarar  27 
stycken bättre pris (ca. 66 procent). Sju personer (ca. 17 procent) önskar en större trovärdighet till 
märkningen och fem personer (ca. 12 procent) efterfrågar större tillgänglighet på ekologiska varor. 
Ytterligare två respondenter (ca. 5 procent) vill lära sig mer om ekologiska varor för att bli mer 
benägna att köpa  dessa. Nio personer har grundskoleexamen som högst uppnådda utbildningsnivå 
(ca. 22 procent), 12 stycken har gymnasieexamen (ca. 29 procent),  lika många har en utländsk 
examen och åtta personer har en eftergymnasial examen (ca. 20 procent). 15 respondenter (ca. 37 
procent)  är  under 30 år,  lika många är över 50 år och 11 är mellan 31-49 år (ca.  27 procent). 
Könsfördelningen var mycket jämn, 20 kvinnor och 21 män medverkade i enkäten (resultaten ovan 
presenteras i bilaga 3).

Liljeholmen – Liljeholmstorget
Här deltar störst andel ekologiska konsumenter i enkäten. Av totalt 47 respondenterna i Liljeholmen 
uppger 34 personer (ca. 72 procent) att de köper ekologiska varor då och då eller så ofta de kan. 
Fråga tre, om varför de konsumerar ekologiska livsmedel, svarar 16 personer (ca. 47 procent) på 
grund  av  'färre  kemikalier  i  maten'.  12  personer  (ca.  35  procent)  gör  det  som  ett  etiskt 
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ställningstagande och tre respondenter för att de 'vill göra en god handling i vardagen. Lika många 
föredrar ekologiska varor för den godare smaken. 13 respondenter (ca. 38 procent) anser att priset är 
den  viktigaste  faktorn  vid  livsmedelskonsumtionen  (oberoende  om  det  är  ekologiska  eller 
konventionella livsmedel). Nio personer (ca. 26 procent) anger att varans märkning, i  kategorin 
'annat' är den viktigaste faktorn. Sex respondenter (ca. 18 procent) tycker att varans ursprung (valet 
mellan svenska och spanska tomater, exempelvis)  är en betydande faktor. Utseende och doft är 
viktigt för två av respondenterna (ca. 6 procent) och ytterligare två personer anger extern påverkan 
(media, vänner, varans rykte eller liknande) som en faktor. En respondent (ca. 3 procent) tyckte att 
tidigare erfarenheter spelade in i valet av livsmedel. 

Fråga  fem handlar  om hur  ofta  respondenterna anser  sig  konsumera  ekologiska  livsmedel.  Tio 
personer (ca. 29 procent) konsumerar ekologiska livsmedel vid mindre än var tredje tillfälle, 18 st. 
(ca. 53 procent) vid varannat tillfälle och sex personer (ca. 18 procent) gör det så ofta varorna finns 
att tillgå. På frågan om de väljer bort livsmedel de tänkt köpa på grund av att de inte är ekologiskt 
märkta svarar tio respondenter (ca. 29 procent) att de aldrig gör det, 21 personer (ca. 62 procent) gör 
det  ibland  och  tre  stycken  (ca.  9  procent)  gör  det  vid  varje  tillfälle.  Tre  respondenter  har 
grundskoleexamen (ca. 9 procent), 12 stycken har gymnasieexamen (ca. 35 procent) och 19 (ca. 56 
procent) har en eftergymnaisal examen. 24 kvinnor och 10 män konsumerar ekologiska livsmedel i 
Liljeholmen, enligt enkätresultaten. 

13  (ca.  28  procent)  av  Liljeholmens  totalt  47  respondenter  köper  konventionella/  'traditionella' 
livsmedel, av dessa uppger sex stycken (ca. 46 procent) att de aldrig konsumerar ekologiskt märkta 
varor och resterande sju (ca. 54 procent) vet inte vilka märken de konsumerar.  Oberoende om de 
konsumerar ekologiska eller konventionella livsmedel styrs sju personer (ca. 54 procent) av varans 
pris. Tre personer (ca. 23 procent) tycker att varans ursprung är det mest avgörande och ytterligare 
tre  utgår från sin tidigare erfarenhet  av varan.  Respondenterna tror att  de blir  mer benägna att 
konsumera ekologiska livsmedel om det är ett bättre pris på den ekologiska varan (nio svar, ca. 69 
procent),  resterande  fyra  respondenter  (ca.  31  procent)  saknar  i  dagsläget  trovärdighet  till 
märkningen av varorna. Fyra personer (ca. 31 procent) har grundskoleexamen, sex stycken  (ca. 46 
procent) har gymnasieexamen, två respondenter (ca. 15 procent) har eftergymnasial examen och en 
person (ca. 8 procent) har en utländsk examen. Totalt medverkade fyra kvinnor och nio män som 
'traditionella'/ konventionella konsumenter i Liljeholmen (resultaten ovan presenteras i bilaga 3). 

Östermalm - Fältöversten
Av Fältöverstens totalt 47 enkätrespondenter konsumerar 27 st. (ca. 57 procent) ekologiska varor.
21 st. (ca. 78 procent) av dessa svarar att de konsumerar ekologiska livsmedel då och då och sex 
respondenter (ca. 22 procent) anser sig köpa ekologiskt märkta varor så ofta de kan. 15 (ca. 56 
procent) svarar att de köper ekologiska varor för att få i sig färre kemikalier, åtta personer (ca. 30 
procent) gör det utifrån etiskt ställningstagande, medan fyra respondenter (ca. 15 procent) föredrar 
ekologiska  livsmedel  för  smakens  skull.  Nio  respondenter  (ca.  33  procent)  anser  att  varnas 
märkning är den viktigaste faktorn vid livsmedelskonsumtion (oberoende om det är ekologiska eller 
konventionella livsmedel).  Fem respondenter (ca. 19 procent)  menar att  varans ursprung är den 
enskilt viktigaste faktorn i valet av livsmedel, lika många tycker att priset är avgörande för beslutet 
att köpa varan. Extern påverkan och tidigare erfarenhet av varan valdes av vardera tre respondenter 
(ca. 11 procent) och för två personer (ca. 7 procent) är varans utseende och doft viktigast i valet av 
livsmedel. Sex personer (ca. 22 procent) anger att de köper ekologiska produkter vid mindre än vart 
tredje tillfälle, 14 personer (ca. 52 procent) gör det ungefär varannan gång och sju respondenter (ca. 
26 procent) säger sig köpa miljömärkta produkter så ofta varan finns att tillgå. Tre personer (ca. 11 
procent) väljer aldrig bort varor de tänkt köpa för att de inte har någon ekologisk märkning, 18 
stycken (ca. 67 procent) gör det ibland och sex personer gör det vid varje tillfälle. Sex ekologiska 
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respondenter har gymnasieexamen (ca. 22 procent), 20 personer (ca. 74 procent) har eftergymnasial 
examen och en person (ca. 4 procent) har en utländsk examen. Totalt ingick 16 kvinnor och 11 män 
som konsumerar ekologiska livsmedel på Östermalm. 

Östermalm har  totalt  20  konventionella/  'traditionella'  enkätrespondenter  varav  12  (60  procent) 
säger sig aldrig konsumera ekologiska livsmedel och åtta stycken (40 procent) inte känna till vilka 
märken de  konsumerar.  Sju  stycken (35  procent)  anser  att  priset  är  den  viktigaste  faktorn  vid 
livsmedelskonsumtionen (oberoende om det är ekologiska eller  konventionella livsmedel), medan 
sex  respondenter  (30  procent)  tycker  att  tidigare  erfarenhet  av  varan  har  stor  betydelse.  Fem 
personer (25 procent) tycker sig påverkas av externa faktorer (exempelvis media, vänner, varans 
rykte) och två personer (10 procent) väljer varor främst utifrån utseende och doft. För att bli mer 
benägna om att konsumera ekologiska livsmedel svarar nio personer (45 procent) att de behöver 
större trovärdighet till märkningen av varan. Sex stycken (30 procent) tror att ett bättre pris skulle 
göra skillnad, tre personer (15 procent) efterfrågar mer kunskap om ekologiska livsmedel och två 
respondenter  (10  procent)  önskar  en  större  tillgänglighet  av  ekologiskt  märkta  livsmedel.  Två 
personer (10 procent) har grundskoleexamen, sex stycken (30 procent) har en gymnasieexamen och 
12 (60 procent) har en eftergymnasial examen som högsta utbildningsnivå. Fyra respondenter (20 
procent) är under 30 år, sex stycken (30 procent) är mellan 31-49 år och tio personer (50 procent) är 
över 50. Sju kvinnor och 13 män av de enkätrespondenterna konsumerar endast  konventionella 
livsmedel på Östermalm (resultaten ovan presenteras i bilaga 3). 

Intervjuer
Det genomfördes intervjuer med de butiksansvariga i butikerna (mer om intervjuerna  i bilaga 2). 
Butikens ekologiska utbud diskuterades och om hur efterfrågan på  konventionella och ekologiska 
livsmedel ser ut och om kundernas prioritering och medvetenhet i butikerna.

Rinkeby Matcenters butiksansvarig berättar att det ekologiska utbudet i butiken är litet och den låga 
försäljningen  beror  på  att  många  konsumenter  efterfrågar  prisvärda  och  billiga  varor.  Den 
butiksansvarige  nämner att kunskapen om ekologiska produkter är dålig och att medvetenheten hos 
kunden är liten. Butiken har endast en liten efterfrågan på ekologiska mejeriprodukter. Avslutnings-
vis lägger Rinkeby Matcenters butiksansvarig till att han själv inte litar på de ekologiska märkning-
arna i dagsläget och menar att hela kedjan måste vara ekologisk för att hans intresse för varorna ska 
öka och för att de ska ta in fler ekologiska varor. 

I ICA Kvantum i Liljeholmen möts jag av en butiksansvarig med helt annorlunda intressen än i 
Rinkeby  Matcenter.  Han  nämner  att  han  själv  gärna  köper  ”rena  och  fräscha”  varor,  utan 
besprutningsmedel och onödiga tillsatser. I butiken finns ekologiska varor inom alla varugrupper, 
till och med hårvårdsprodukter och krämer, lägger han till. Han nämner att butiken tar in ICA:s 
centrala utbud av eko-varor (I love Eco, etc.), men att man även letar efter fler varor som kan vara 
av intresse för kunderna. Personalen synliggör de ekologiska varorna genom att lyfta fram varorna 
extra tydligt i hyllan, både med hjälp av placeringen av varan och med 'flyers'.

Den ekologiska frukten säljs i en separat avdelning på grund av praktiska skäl, men i övriga delar 
av butiken är de ekologiska varorna mer utspridda. Den butiksansvarige berättar att de funderat på 
en ekologisk hylla för resten av butiken men kommit fram till att det är ett dåligt beslut. På det 
sättet styr vi kunden, säger han. Är de ekologiska varorna inte samlade på ett ställe får fler kunder 
oftare  valmöjligheten  att  välja  miljövänliga  varor.  Även  ”Svensson-kunden”  får  möjlighet  att 
jämföra de vanliga och de ekologiska varorna och det inte en så stor prisskillnad mellan de olika 
varorna som man kan tro, menar han. Nackdelen med att inte ha en ekologisk hörna, tror han, är att 
kunderna då inte förstår hur stort vårt ekologiska sortiment faktiskt är. Jag tror att det är viktigare att 
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göra de ekologiska varorna mer tillgängliga och synliga så att kunderna stegvis börjar köpa mer 
ekologiskt, säger ICA Liljeholmens butiksansvarig. 

Efterfrågan på ekologiska livsmedel har blivit större med åren och kommer antagligen fortsätta att 
öka, säger han. ICA som företag satsar även stort på sin egna märkning. I ICA-butiken i Lilje-
holmen har de en låg prismarginal  [lägre vinst  på de ekologiska varorna]  för  att  hålla  nere de 
ekologiska priserna så att de inte skjuter i höjden, förklarar butiksansvarig. Vi kämpar för ett bra 
ekologiskt utbud och försöker lyfta in ekologiska produkter i större utsträckning, menar Liljeholms-
informanten. Vissa ekologiska varor blir mer exklusiva eftersom de produceras i små volymer, att 
priset de på varorna stiger, vilket gör dem mer svårsålda. Butiksansvarig i Liljeholmen tillägger att 
de kontrollerar svinnet [den mängd mat som måste kastas] ordentligt. 

Liljeholmens  kundgrupp är  blandad,  standardkunden jämför  oftast  priset  på  varorna  innan hon 
bestämmer sig för vilken hon vill ha. Det ändå vanligt att kunderna köper dyrare ekologiska varor. 
Jag tror att det har att göra med närheten till Södermalm, det har påverkat butikens utbud och därför 
har vi också ett stort ekologiskt utbud, menar den butiksansvarige. Kunderna är medvetna och vet 
vad de vill ha, de efterfrågar miljövänliga varor och det säljs mycket vegetariska varor här. 

Liljeholmens butiksansvarig menar att gemene man tar till sig de senaste nyheterna och tar åt sig – 
en ”ren” vara är viktig för kunden. Prisglappet minskar sakta mellan vanliga och ekologiska varor, 
säger  han.  Fler  större  leverantörer  producerar  en  större  volym.  Om  kunden  jämför  en  dyrare 
ekologisk vara, ketchup exempelvis, med en konventionell liknande vara, tänker hon ofta: ”Men det  
är  väl  klart  att  jag  ska  köpa  eko.”  Då  märks  inte  prisskillnaden  lika  tydligt.  Ekologiska 
krosstomater är ofta lite dyrare, därför måste butiken vara smart och lyfta fram varorna tydligare för 
kunden.

Det är vanligt att föräldrar köper ekologiska livsmedel till sina barn även om de själva inte äter det 
annars. Många föräldrar här i området har det normal-bra ställt, vilket gör att de lägger pengar på 
dyrare varor.  Skulle  det  finnas ekologisk Coca-Cola så  skulle  nog många föräldrar  låta  barnen 
dricka den just för att den är ekologiskt märkt, tror ICA:s butiksansvarig i Liljeholmen.   

Den tredje butiksrepresentanten som intervjuades arbetar på ICA Supermarket i Fältöversten. Enligt 
honom har  butiken  ett  stort  utbud av  ekologiska  varor,  cirka  5-10% av  utbudet  är  ekologiskt. 
Butiksrepresentanten i ICA Fältöversten upplever det som att butikens kunder har en mycket stor 
efterfrågan på ekologiska livsmedel som växer och blir större med åren. Vidare berättar han att den 
ekologiska konsumtionen består av ett så kallat ”basutbud” med vardagsvaror som havre och mjölk, 
det är alltså de ekologiska varor som går åt mest, resterande ekologiska livsmedel har inte lika stor 
åtgång då de oftare är dyrare och mer exklusiva. Informanten tror att ju större butiken är desto större 
ekoutbud finns det plats för. Butikens läge påverkar också innehållet en hel del. På Östermalm är 
konsumenten mer miljömedveten och varans pris styr inte kunden i så stor utsträckning. Miljö- och 
rättvisemärkningarna efterfrågas allt mer av kunden och får större utrymme i butiken, menar ICA 
Fältöverstens butiksansvarige.  

Avslutningsvis tror han att det ökade intresset av ekologiska varor beror på att ämnet diskuteras allt 
mer i media, både om kemikalier i maten och om miljö och natur. Han tolkar det som att kunderna 
prioriterar  att  livsmedlen  först  och  främst  innehåller  färre  kemikalier,  på  andra  plats  hamnar 
kundens miljömedvetenhet, man vill  gärna att de varor man köper är miljövänliga och först  på 
tredje plats kommer varans pris. Jag tror också att medvetenheten om ekologin är större här på 
Östermalm än på andra platser i Stockholm, lägger ICA Supermarket Fältöverstens butiksansvarig 
till.
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Intervjuerna med de butiksansvariga ledde även till mindre observationer av butikernas ekologiska 
utbud som skedde i anslutning till intervjutillfället i butik. I Rinkeby Matcenter var det ekologiska 
utbudet minimalt, näst intill obefintligt, precis som den butiksansvarige också nämner. Mejeriavdel-
ningen är den enda delen i butiken som har ekologiska varor, två sorters mjölk och en ekologisk 
smörförpackning fanns på avdelningen. I ICA Kvantum i Liljeholmen såg utbudet helt annorlunda 
ut. Frukt och grönt-avdelningen är det första man möts av när man kliver in i butiken, där finns ett 
stort avsnitt med endast ekologiska grönsaker. I övriga delar av butiken är de ekologiska varorna 
mer  utspridda.  Butiken  verkar  ha  ett  stort  utbud  av  klassiska  och  mer  exklusiva  ekologiska 
livsmedel. Den tredje butiken, ICA Supermarket Fältöversten, skulle jag säga, är en blandning av 
det  två tidigare nämnda butikerna.  ICA-butiken i  Liljeholmen har en tydligare ekologisk profil, 
kanske  anpassat  efter  kundgruppernas önskemål.  Min uppfattning  är  att  ekologiskt  intresserade 
konsumenter i ICA Fältöversten tvingas leta efter de ekologiska varorna mer eftersom de inte syns 
lika tydligt som i butiken i Liljeholmen.

6. Diskussion
I denna del diskuteras resultatet som framkommit i enkäten och intervjuerna, med koppling till den 
tidigare forskningen och utifrån uppsatsens frågeställningar, som lyder:

" Förekommer det ett mönster i hur konsumenter från olika geografiska och socio-ekonomiska 
grupper (Rinkeby, Liljeholmen och Östermalm) konsumerar ekologiska livsmedel? Vilka 
likheter eller skillnader finns platserna emellan? 

" Är det varans pris eller andra faktorer, så som kunskap och attityder gentemot ekologiska 
livsmedel, som påverkar konsumtionen? 

6.1 Diskussion kring uppsatsens första frågeställning
Den första frågan  handlar om det går att skönja ett mönster för hur man konsumerar i Rinkeby, 
Liljeholmen  respektive  Östermalm  och  om  det  förekommer  några  likheter  eller  skillnader  i 
ekologisk  konsumtion  mellan  platserna.  Enligt  de  svar  som framkommit  från  enkätsvaren  och 
intervjuerna  av  de  butiksansvariga  verkar  det  finnas  en  liten  skillnad  mellan  konsumenternas 
prioriteringar på de olika platserna. Butiksansvarig i Rinkeby Matcenter beskriver konsumenterna 
som handlar hos honom som ganska prisfokuserade och att de ofta har dålig kunskap om skillnaden 
mellan ekologiska och  konventionella produkter. Enkätstudierna i Rinkeby torg säger i stort sett 
samma sak, av de totalt 45 respondenterna i Rinkeby svarade endast 4 personer (ca. 9 procent) att 
de konsumerar ekologiska varor då och då. Jämför man detta med de övriga områdena är det i 
Liljeholmen  totalt  47  respondenter,  varav  34  av  respondenterna  (ca.  72  procent)  anser  sig 
konsumera ekologiska varor jämfört med 13 icke-ekologiska konsumenter  (ca. 28 procent). Inte 
fullt lika stor skillnad märks även vid Fältöversten, 27 ekologiska konsumenter (ca. 57 procent) och 
20  (ca. 43 procent) som konsumerar konventionella livsmedel.

I ICA Kvantum i Liljeholmen berättar den butiksansvarige att deras kundgrupp är blandad och att 
många jämför priset  på varorna de konsumerar innan de beslutar sig för en viss vara.  Dock är 
kunderna  villiga att lägga mer pengar på att köpa ekologiska varor, mycket beroende på att varorna 
är fria från kemikalier och att bättre för naturen. Många av deras kunder är dessutom intresserade av 
vegetariska maträtter och produkter som gör liten skada på miljön. Även på Östermalm har man 
liknande  prioriteringar,  enligt  butiksansvarig  på  ICA Supermarket  Fältöversten,  väger  naturliga 
varor  utan  onödiga  tillsatser  och  kemiska  besprutningar  tungt.  På  andra  plats  hamnar  kundens 
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miljömedvetenhet, man är mån om att de varor man konsumerar är så bra för miljön som möjligt. 
Först därefter tittar kunden på varans pris, menar man på ICA i Fältöversten.  

Utifrån intervjuresultaten börjar jag alltmer förstå hur stor påverkan den butiksansvarige verkar ha 
på utbudet i butiken. Är denne intresserad av ekologiska livsmedelsalternativ verkar detta påverka 
butikens  utbud,  under  förutsättning  att  efterfrågan  på  ekologiska  produkter  finns  från  kunden, 
naturligtvis.  Framförallt  mellan  butikerna  i  Rinkeby  och  Liljeholmen  kan  man  tydligt  märka 
skillnader i intresse hos butikens ansvariga. I Rinkeby Matcenter berättar den butiksansvarige att 
han själv inte litar på de ekologiska märkningarna som finns i  dagsläget och menar på att hela 
kedjan måste vara ekologisk för att hans intresse för varorna ska öka och för att de ska ta in fler 
ekologiska varor, så länge kunderna själva inte önskar fler ekologiska livsmedel. I ICA Kvantum i 
Liljeholmen är butiksansvarige mycket engagerad i det ekologiska sortimentet i butiken och mån 
om att kunderna ska få möjlighet att köpa ekologiska produkter om de så önskar. För att göra de 
ekologiska produkterna mer synliga i buktiken talar han om hur de brukar ställa fram dessa varor 
extra  synligt  i  butiken och även sätta  upp 'flyers'  och liknande vid de  ekologiska produkterna. 
Därför  är  det  inte  omöjligt  att  en  butiks  ekologiska  konsumtion  påverkas  positivt  om  de 
butiksansvariga  driver  frågan  lite  extra  och  skapar  ett  större  intresse  för  produkterna  bland 
kunderna.  Det  är  också viktigt  att  ha i  åtanke att  butikerna styrs  av kundernas efterfrågan och 
förekommer det inget intresse från kunderna för ett ekologiskt sortiment är det också svårt att skapa 
ett sådant. Jag tror därför att båda dessa delar måste finnas för att den ekologiska konsumtionen ska 
utvecklas på de olika platserna. 

När det gäller enkätsvaren finns de störst likheter mellan konsumentgrupperna i Liljeholmen och 
Östermalm, som båda konsumerar (enligt enkätsvaren) en relativt stor andel ekologiska livsmedel. 2 
Att  livsmedlen  inte  innehåller  onödiga  kemikalier  verkar  vara  den  viktigaste  faktorn  för 
konsumenterna,  oavsett  geografisk  plats.  På  Östermalm  svarade  ca.  56  procent  att  de  köper 
ekologiska livsmedel främst för att de önskar färre kemikalier i maten, ca 47 procent svarar samma 
sak i Liljeholmen, men där är gruppen av ekologiska respondenter större. I Rinkeby där endast ca. 9 
procent  av  respondenterna  köper  ekologiskt  hade  kemikalie-  och  smak-aspekten  lika  många 
respondenter vardera. Det är även vanligare att konsumenterna köper ekologiska livsmedel då och 
då än att de försöker göra det så ofta det finns tillgängligt, detta gäller på alla de tre platserna. 
Förutom att det är färre kemikalier i maten verkar det, både i Liljeholmen och på Östermalm ofta 
vara ett etiskt ställningstagande att köpa ekologiska livsmedel, om man utgår från enkätsvaren.

De faktorer  som påverkar  konsumenterna  i  Rinkeby att  köpa  en  viss  vara  (oavsett  om den är 
ekologiska eller konventionella varor) är till största del priset. Av de totalt 45 enkätdeltagarna anger 
33 personer (ca. 73 procent) priset som huvudorsak. I Liljeholmen där totalt 47 respondenter deltog 
i enkäten, tyckte 20 personer (ca. 43 procent) att priset var den avgörande faktorn. På Östermalm är 
det inte lika tydligt att det är varans pris som är det viktigaste. Åsikterna är mer spridda, köparens 
tidigare erfarenhet av varan, den externa påverkan (från reklam, vänner och liknande) och varans 
märkning är minst lika viktiga för enkätrespondenterna på Östermalm. Det är också vanligare att 
konsumenterna köper ekologiskt märkta varor varannan eller var tredje gång än att de köper dem 
vid varje köptillfälle. 
 
'Traditonell'  konsumtion  är  också  vanlig  bland  enkätrespondenternas  svar.  Många  respondenter 
svarade att de inte konsumerar ekologiska varor, men några nämnde att de inte ens känner igen de 

2  Kom också ihåg att de svar som sammanställts i enkäten endast säger något om respondenterna och deras intressen 
för de ekologiska varorna, men det behöver inte betyda att alla i dessa tre områden (Rinkeby, Liljeholmen, 
Östermalm) eller alla invånare i Stockholm har samma åsikter eller konsumerar ekologiska varor i samma 
utsträckning som enkätrespondenterna. 
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ekologiska märkningarna. Då får man anta att kunderna inte köper dessa varor eller att de inte gör 
ett medvetet val. Störst andel som inte kände till om de konsumerade de ekologiskt märkta varorna 
var respondenterna i  Rinkeby. Dock bör man ha i  åtanke att  den totala andelen  konventionella 
konsumenter också är störst här. På frågan om vad respondenterna tror skulle få dem mer benägna 
att köpa ekologiska varor är svaret 'bättre pris' hos mer än hälften av respondenterna i Rinkeby. På 
samma fråga svarar ca. 69 procent av de totalt  13  konventionella respondenterna i Liljeholmen 
'bättre  pris'  och ytterligare ca.  31 procent  nämner varans trovärdighet  som en viktig  punkt.  De 
'traditionella'  resondenterna  på  Östermalm  tycker  inte  att  ett  bättre  pris  (sex  respondenter,  30 
procent)  är  lika  viktigt  som en ökad trovärdighet  till  märkningen (45  procent).  De övriga  fem 
respondenterna belyser varans tillgänglighet (10 procent) och mer kunskap (15 procent). 

I  avsnitt  fyra  (som  tar  upp  stockholmarnas  ekologiska  konsumtion)  visar  statistik  att  det 
förekommer skillnader både i medelinkomst och utbildningsnivå i de tre olika socioekonomiska 
områdena  (se  tabell  1-3,  diagram  6  och  karta  2-3).  Ett  svagt  mönster  går  att  skönja  mellan 
konsumenternas bakgrund (deras utbildningsnivå och medelinkomsten i stadsdelsområdet de bor i) 
och  vad  konsumenterna  konsumerar.  Tydligast  är  skillnaden  mellan  enkätdeltagarna  och 
intervjuresultatet  från  butiksansvarige Rinkeby och Liljeholmen.  I  Rinkeby konsumerar  en  stor 
majoritet konventionella livsmedel, medan konsumenterna i Liljeholmen oftare väljer ekologiska 
varor. Det hade varit av intresse att genomföra en större undersökning för att se om det i uppsatsen 
studerade mönstret skulle se likadant ut vid en större undersökning eller om det är unikt för just 
dessa utvalda platser (Rinkeby, Liljeholmen och Östermalm).

Utifrån  uppsatsens  enkätstudie  verkar  det  inte  förekomma  någon  linjär  ökning  när  det  gäller 
ekologisk konsumtion och individens köpkraft. Hade detta varit fallet så hade ett tydligt mönster 
skönjts där Rinkebykonsumenterna skulle varit  de avlägset  mest konventionella konsumenterna, 
Liljeholmen någonstans i mitten och Östermalmskonsumenterna överlägset mest ekologiska. Detta 
tyder alltså på att fler faktorer torde styra konsumenten i dennes livsmedelskonsumtion. Exempelvis 
kunskap och attityder kopplat till de ekologiskt märkta varorna. Att så få konsumenter i Rinkeby 
konsumerar ekologiska livsmedel verkar enligt enkätsvaren ha att göra med den stora skillnaden i 
pris och intervjun med butiksansvarige på Rinkeby Matcenter pekar även på konsumenternas dåliga 
kunskap om märkningarna och dess betydelse. 

Enligt  de  observationer  som gjorts  på  plats  är  utbudet  av  ekologiska  varor  dessutom nästintill 
obefintligt. Den dåliga tillgången på ekologiska varor borde därför även vara en av faktorerna som 
påverkat konsumenternas livsmedelsval. Det förekommer alltså inte endast bostadssegregering, utan 
även segregering i form av olika tillgänglighet och åtkomst av ekologiska varor på olika platser. 
Även om konsumenten är intresserad av att konsumera ekologiska varor är det inte alltid möjligt att 
få  tag  på  den  typ  av  varor  i  exempelvis  Rinkeby,  som  uppsatsens  observationer,  enkät-  och 
intervjustudier pekar på. 

6.2 Diskussion kring uppsatsens andra frågeställning
Uppsatsens  andra  fråga,  om det  är skillnaden  i  pris  mellan  de  ekologiska  och  konventionella 
varorna eller andra faktorer, såsom individens kunskap och attityder gentemot ekologiska livsmedel 
som påverkar konsumtionen? Svaret på frågan verkar vara att  prisskillnaden mellan livsmedlen är 
en faktor som spelar in i valet av varor som kunden köper, men det verkar heller inte vara den enda 
enskilda  faktorn  som styr  konsumtionen av  ekologiska  varor.  Kunskapen och attityderna  kring 
livsmedlen  verkar  också  påverka  benägenheten  att  köpa  ekologiska  livsmedel  framför  de 
konventionella. Däremot är det möjligt att det är många olika faktorer som påverkar konsumtionen 
utöver de nämnda faktorerna. Medias rapportering liksom i vilken fas individen befinner sig i livet 
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kan  påverka  individens  olika  prioriteringar  och  styra  konsumenternas  val.  En  av  enkät-
respondenterna i Liljeholmen förklarade det såhär: ”För mig är det redan försent, jag har redan fått  
i mig så mycket dåliga kemikalier under årens lopp. När jag hade små barn hemma prioriterade  
jag dock annorlunda.”.

Småbarnsföräldrar verkar mer benägna att köpa ekologiska varor och pensionärer med låg inkomst 
kanske  inte  alltid  prioriterar  de  ekologiska  varorna  i  lika  stor  utsträckning.  Liljeholmens 
butiksansvarige  är  inne  på  samma linje  berättar,  vilket  beskrevs  tidigare,  att  det  är  vanligt  att 
föräldrar  köper  ekologiska  livsmedel  till  sina  barn,  även  om  de  själva  inte  vanligtvis  handlar 
ekologiskt annars. Han lägger till att konsumenternas ekonomi också är en viktig faktor: ”Föräldrar 
som bor här i området har det bra ställt ekonomiskt, vilket också gör att de kan lägga pengar på 
lite dyrare varor,  exempelvis de ekologiska”.  Vidare nämner han också till  att  skulle det  finnas 
ekologisk Coca-Cola så skulle nog många föräldrar låta barnen dricka det i större utsträckning, bara 
för att den är ekologiskt märkt.

Det är svårt,  om inte omöjligt,  att peka på specifika faktorer som påverkar konsumenternas val 
eftersom  att  det  finns  så  mycket  som  kan  påverka  konsumenten.  Ens  uppväxt  och  tidigare 
erfarenheter,  vilka  produkter  ens  föräldrar  köpte  hem,  media,  individens  egna  intressen  och 
kunskap, familjesituation (om man t.ex. har barn i hushållet eller inte) är bara några av de faktorer 
som kan påverka konsumenters beteenden och val. För att komma fram till exakt vilka faktorer som 
påverkar oss som konsumenter skulle det behöva göras en mer omfattande studie och man skulle 
dessutom behöva en mätmetod och ett sätt att värdera alla faktorer för att få fram ett tydligt svar. 
Det svar som uppsatsen kan komma med är att priset inte verkar vara den enda avgörande faktorn 
för konsumenten och att vi påverkas av många olika faktorer. I butiken, där vi genomför köpen, kan 
det ytterst också handla om stress och yttre påverkan som hur butiken är strukturerad och hur lätta 
de ekologiska varorna är att hitta, exempelvis. Andersson, menar på att sociala normer, värderingar 
och  vanor  är  faktorer  som bör  beaktas  vid  varje  köptillfälle  (Andersson,  2003:1).  Shams  och 
Wästlund, de tidigare nämnda forskarna från Karlstads universitet, anser att konsumentens beslut 
styrs av sina synintryck och kan påverkas att  köpa  en vara beroende på var  den är  placerad i 
butiken.  Är  varan  centrerad  i  hyllan  väljs  den  oftare,  enligt  Shams.  Wästlund  påpekar  att 
konsumenten  ofta  är  snabb  och  fokuserad  i  sin  informationsinhämtning  i  butiken  (Shams, 
2013:abstract; Karlstads universitet, 2013:kundens väg till köpbeslut).

Även  om  man  som  konsument  är  positivt  inställd  till  att  konsumera  ekologiskt  märka  varor 
behöver det inte betyda att man faktiskt väljer ekologiska varor i butiken. Som Daunfeldt et. al., 
tidigare nämnt handlar mycket av vår konsumtion om vanor och att vi själva måste lägga ner tid på 
att leta information och läsa på om de ekologiska alternativ som finns (Daunfeldt et. al., 2011:29). 
Vidare, menar författarna på att det förekommer en så kallad 'märkningsdjungel' som försvårar för 
konsumenten i dennes val av produkter (Daunfeldt et. al., 2011:9). En stor mängd märkningar gör 
det svårt för gemene man att sätta sig in i märkningarnas betydelse, vilket kan få konsumenten att 
tappa intresse och öka misstron till märkningarna. Det är lätt som konsument att antingen rikta in 
sig på en märkning som man läst in sig på och endast köpa den eller inte engagera sig i märkningars 
betydelse över huvud taget. 

Pearson et. al. diskuterar vilka faktorer som bidrar till att konsumenten köper de ekologiskt märkta 
produkterna. På första plats kommer hälsa, sedan kvalitet och efter det oro för minskad biologisk 
mångfald. Men, som tidigare nämnts är metoder där självuppskattning används osäkre eftersom att 
det är lätt att överskatta sig själv och den egna prestationen, i det här fallet mängden konsumerade 
ekologiska varor (Pearson et. al., 2010:173-174). 
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Något som kan skapa ytterligare förvirring som blir till ett hinder eller en svårighet för kunden är att 
varans förpackning kan vara grön och att det kan stå att den är ekologisk, utan att den faktiskt 
behöver vara det. I Helsingborgs Dagblad diskuteras problematiken kring att produktförpackningar 
kan vara gröna till färgen och ”ekologiskt” märkta, exempelvis med text om att den är ”naturlig”, 
”biologisk” eller ”organisk”, utan att vara ekologisk. Detta bidrar till förvirring hos konsumenterna 
som tror att så länge det står att varan är ekologisk är den 'okej' att köpa. Det är lätt att glömma att 
om varan inte är märkt med någon av de ekologiska märkningarna (se exempelvis bild 1) och 
kontrollerat av ett certifieringsföretag är den inte heller alltid ekologisk (Wreede, 2012-01-28). 

6.3 Konsumtion och beteende
Att  ge  sken  av  att  vara  miljömedveten  även  om man  inte  är  det  kallas  för  ”green  washing”. 
Företagen utnyttjar konsumentens vilja att köpa ekologiska varor men säljer varor som inte är så 
ekologiska som de utger sig för att vara och vilseleder på detta sätt konsumentent (Parguel et. al., 
2011:15).  Därför krävs det  mycket kunskap och engagemang från kunden för att  sätta  sig  in  i 
märkningarnas betydelse och inte låta sig luras av förpackningarnas gröna färg. Kunden måste helt 
enkelt vända på förpackningen och se efter vilken eller vilka märkningar varje vara märkts med. 
Därför är det heller inte konstigt att många konsumenter tappar förtroendet för märkningar överlag, 
något  som även  drabbar  de  märkningar  som är  seriösa  och  inte  försöker  lura  kunden.  Av  de 
enkätrespondenter som i dagsläget inte konsumerar ekologiska livsmedel på de tre platserna där 
undersökningen genomfördes  menar  respondenterna att  bättre  pris  på  de ekologiska  varorna  är 
viktigast i Rinkeby och Liljeholmen, men märkningens trovärdighet kommer på andra plats på båda 
platserna och vid Fältöversten svarade respondenterna att en ökad trovärdighet till märkningen är en 
viktigare faktor än en minskad prisskillnad mellan varorna. 

Konsumentprisindex (KPI) mäter prisutvecklingen för den privata inhemska konsumtionen och de 
priser konsumenterna betalar (SCB, odaterad). Diagram 7 visar KPI i jämförelse med prisutveck-
lingen av livsmedel  mellan år 1980 och 2009. Det vi kan se av diagrammet är att fram till 1990-
talet var livsmedelspriserna högre och hushållen lade ner mer pengar på livsmedel än vad man gjort 
framför allt från år 1996 och framåt. Kanske har vår syn på livsmedlen också förändrats i och med 
att priserna har sjunkit. Detta är också faktorer som kan spela in i konsumentens beteenden och 
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Diagram 7: Prisutveckling för livsmedel jämfört med den allmänna prisutvecklingen 
(KPI totalt, mellan åren 1980 till 2009. Källa: Jordbruksverket, 2010



ställningstaganden.  

Författarna Micheletti och Stolle diskuterar kring fenomenet politiska konsumenter och om hur man 
som konsument  kan vara med och påverka.  De nämner att  konsumenten med sin möjlighet att 
påverka bär på en stor makt. De varor som konsumenten tycker är bra och ska fortsätta finnas på 
marknaden kan denne därför ”buykotta”, det vill säga köpa varor från ett visst företag eller märke 
för  att  stödja  deras  produktion.  Författarna  ger  konsumenten  makt  och möjlighet  till  påverkan 
(Micheletti & Stolle, 2004). Istället för att bojkotta de varor konsumenten inte gillar kan den som är 
extra intresserad av att göra ett miljövänligt val i vardagen se det som att denne bidrar till att främja 
den typ av livsmedelsproduktion som konsumenten vill främja. Nackdelen med denna 'metod' är att 
alla de konsumenter som alltid, ofta kanske ens utan att reflektera kring det, väljer den billigaste 
varan rent reflexmässigt. Det gör i sin tur att dagens prisinriktade livsmedelsindustri får fortsatt luft 
under vingarna. Dessa globala och ofta mycket komplexa problem skapar svåröverskådlighet för 
individen när denne står i färd med att fatta sina beslut. Det har att göra med platsen. Som visats i 
diagram 5 är det som sker på det lokala planet lättare att förstå och ta till sig snarare än det som inte 
händer  i  individens  närhet,  kanske  på  andra  sidan  jorden.  Många  av  de  företagskontakter  och 
produktionskedjor  som  förekommer  i  dagens  industriella  livsmedelsproduktion  sker  långt  från 
slutkonsumenten och är sällan lokalproducerade varor.

Beteendegeografin tar bland annat upp platsens betydelse  för varför konsumenten väljer att handla 
på specifika platser eller av vissa märkningar (Gren & Hallin, 2003:126). Det är möjligt att både 
utbud,  butikspersonalens bemötande,  priset,  närheten till  ens  hushåll  och  liknande faktorer  kan 
påverka konsumentens beslut. 

6.4 Forskningsframtid
När det gäller uppsatsens genomförande är det möjligt  att  forskningen inom uppsatsens område 
återupptas  vid  ett  senare  tillfälle  för  att  vidare  jämföra  och  erhålla  en  mer  detaljerad  bild  av 
konsumtionen av ekologiska livsmedel på olika platser. Forskningen kan därför exempelvis omfatta 
fler  undersökningsområden,  antingen  i  eller  utanför  Stockholm,  med  hjälp  av  mer  omfattande 
enkätstudier  eller  annan lämplig  forskningsmetod.  Uppsatsen  och forskningen inom området  är 
även relevant i utlandet eftersom att ekologiska livsmedel inte endast är en svensk företeelse utan 
även rör andra länder i resten av världen. 

6.5 Källkritik
I  denna  del  diskuteras  potentiell  kritik  till  uppsatsens  innehåll.  Avsnittet  bidrar  med  kritisk 
reflektion till uppsatsen och studerar ingående de val påverkat uppsatsens utformning. Vilka källor 
finns med och varför just dessa?

Sekundärkällorna i teoriavsnittet (tidigare forskning) åskådliggör delar av dagens forskningsfront 
inom kulturgeografi, ekologisk konsumtion och konsumentbeteende. Urvalet är subjektivt utifrån 
den tidigare forskning som påträffats inom området. Kritik till uppsatsens primärkällor, enkät- och 
intervjustudierna, belyses nedan. Vilka val har lett till uppsatsens utformning? Forskaren styr alltid 
forskningen med hjälp av sina val och avgränsningar. Genomförs uppsatsen eller en fortsättning på 
den av någon annan vid en annan tidpunkt är det troligt att den skulle utformas annorlunda. 
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Enkätsvaren
Metoden för att samla in information om skillnader mellan konsumeters vanor har genomförts med 
hjälp  av  en enkätstudie  på  tre  olika  platser  i  Stockholm, Rinkeby (Rinkeby torg),  Liljeholmen 
(Liljeholmstorget) och Östermalm (Fältöversten). Enkätsvaren bidrar i  större utsträckning till  en 
tydligare  jämförelse  platserna  emellan,  än  vad  djupintervjuer  hade  gjort,  exempelvis.  Enkätens 
första fråga är en utslagsfråga där respondenten måste svara att denne bor i området för att inte 
exkluderas  från  undersökningen,  detta  för  att  undvika  missvisande  resultat  och  öka  studiens 
reliabilitet. 

De urval och avgränsningar som gjorts under studiens gång har påverkat det slutgiltiga resultatet. 
Valet av plats att genomföra enkätstudien på har skett med hjälp av kartor (se karta 2 och 3), där de 
olika platserna tillhör den hösta, mellersta och lägsta nivån i medelinkomst för år 2010. Urvalen har 
varit subjektiva, något som påverkat enkätens reliabilitet och validitet, då endast de som passerat 
platsen där jag befunnit mig för att samla in svar representeras i studien. Urvalet är alltså inte ett 
totalurval och enbart en bråkdel av de individer som befunnit sig på platsen har valt att delta i 
enkätundersökningen.  

Uppsatsens urval är mestadels så kallade bekvämlighetsurval och ickesannolikhetsurval. Bekväm-
lighetsurvalet underlättar insamlandet av information för forskaren, där de val som är smidigast för 
forskaren styr utformandet av undersökningen. Ickesannolikhetsurval, urval utan register, sker till 
exempel genom att man står på en viss plats för att samla in informationen. Valet av platsen styr 
resultatet eftersom att man därigenom inte når ut till hela populationen. Enkätstudien blir därför en 
urvalsundersökning där endast delar av den hela populationen studeras (Claësson, 2013-10-02).

En ytterligare kritisk punkt för enkätstudien är att de insamlade svaren till exempel inte kan ge en 
fullständig bild av respektive områdes invånares vanor när det gäller konsumtion av ekologiska och 
konventionella varor.  De  svar  som  sammanställts  från  enkäterna  i  Rinkeby,  Liljeholmen  och 
Östermalm bidrar  alltså  inte  med svar  som kan generaliseras  över  alla  de  boende i  respektive 
område.  Det  går  exempelvis  inte  att  säga:  ”Enligt  enkätstudien  konsumerar  25 procent  av alla 
invånare på Östermalm ekologiska livsmedel.”. Undersökningen består inte av ett totalurval där 
hela  populationen  undersöks,  dock  bidrar  enkätsvaren  med  en  ny  och  liten  pusselbit  med 
information  om  hur  vissa  av  Rinkeby,  Liljeholmen  och  Östermalms  invånare  konsumerar  vid 
tidpunkten för enkätstudiens genomförande. En uppsats är ofta begränsad i tid trots att det hade 
varit  intressant  att  studera  alla  tre  områdens  konsumtion  är  det  inte  möjligt  på  grund  av  den 
begränsade tiden för uppsatsen. 

I  studier  där  forskaren  samlar  in  en  del  av  uppsatsens  primärinformation  finns  risken  att  de 
medverkande respondenterna överskattar sina egna förmågor och ställningstaganden. Det är svårt 
att som respondent bedöma sin egen konsumtion och hur ofta man konsumerar en vara, eftersom att 
varje köptillfälle är olika och olika varor prioriteras kanske vid de olika tillfällena. Ibland handlar 
man för en längre period och vid andra tillfällen endast för en middag, exempelvis. Prioriteringen 
av varorna kan skilja sig åt tidpunkterna emellan. Därför svarar man kanske att man konsumerar 
fler ekologiska varor än vad man faktiskt gör, kanske för att man vet att det är 'bra' eller att man 
tycker att man 'borde' konsumera fler miljövänliga varor än vad man egentligen gör. Detta tar bland 
annat  Pearson  et.  al.  upp  i  sin  text  (Pearson  et.  al  2010:  174).  Mer  om  denna  och  liknande 
problematik går det att läsa mer om i avsnittet 'Tidigare forskning inom ekologi och geografi', (se 
ovan). En annan faktor som kan påverka svaren är tidsbristen, där mötet med enkätrespondenten 
inte varar under lång tid och många frågor ska ställas och besvaras.

Andra  risker  är  att  det  vid  sammanställningen  av  enkätsvaren  kan  uppstå  räknefel,  fel  vid 
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sammanställningen av diagrammen och liknande. Dock gäller det att vara så noggrann det bara går 
för att i så stor utsträckning som möjligt minska dessa fel. Liljeholmstorget ligger exempelvis i ett 
område med något högre ekonomi än i övriga delar av stadsdelsområdet och även detta kan påverka 
också uppsatsens validitet och reliabilitet negativt (se karta 3). Det bör dock tilläggas att platsen för 
enkätundersökningen  (Liljeholmstorget)  är  en  av  få  platser  med  medelinkomst  inom  spannet 
225.000-318.000:- per år som dessutom har ett större centrum, vilket bidrar till en större chans att 
samla in enkätsvar.

En upptäckt  under  enkätstudiens  gång handlar  om forskarens  roll,  tolkning och gruppering  av 
respondenternas svar inom enkätens struktur. Tolkningen av det som respondenten vill förmedla 
under enkätundersökningen spelar en större roll än vad jag tidigare förmodat. Kritik mot enkät som 
metod är att man som forskare lätt kan styra respondenten i dennes svar, något som Gustafsson et. 
al. också påpekar (Gustafsson et. al. 2005:31). Detta eftersom att alla respondenter inte svarar exakt 
så  som det  står  i  enkäten,  frågan får ställas om och förtydligas för att  försöka ta  reda på vad 
respondenten  egentligen  prioriterar  mest  av  de  olika  svarsalternativen.  Det  krävs  att  man som 
forskare är observant för att i möjligaste mån undvika missförstånd och tolkningsfel av detta slag. 
Ett 'glapp' mellan 'sändaren' (respondenten) och forskaren som mottagare kan också uppstå och 
risken finns att respondentens svar tolkas fel. Dessutom är det lätt att som 'forskare' själv projicera 
en bild av hur en plats ser ut, uppfattas eller hur individerna på en viss plats tänker och agerar innan 
man  besökt  platsen.  Exempelvis  för  mig  som aldrig  besökt  Rinkeby  innan  genomförandet  av 
enkätstudierna  var  det  lätt  att  låta  sig  styras  av  diverse  förutfattade  meningar  om  Rinkeby-
konsumenten. Dessutom sticker man ut ordentligt som ljushyad på det lilla torget, det märks tydligt 
att  man inte  'hör  hit'  och  detta  kan till  en  början ha  bidragit  till  en ökad misstänksamhet  och 
försiktighet från enkätrespondenternas sida. Det är dock svårt att veta till vilken grad detta kan ha 
påverkat de insamlade enkätsvaren. 

Underlaget för de insamlande enkätsvaren består troligen av ett större antal kollektiva än bilburna 
resenärer,  detta  eftersom att  enkätsvaren  samlats  in  på  platser  där  det  förmodligen  vistas  fler 
kollektiva resenärer än bilburna sådana (utanför gallerior och lokala knytpunkter, exempelvis). En 
negativ faktor med detta är att respondenter som äger en bil och använder den ofta kan tänkas 
resonera annorlunda  när  det  gäller  handlandet  gentemot  miljön än en individ som endast  reser 
kollektivt.  Vidare  är  hade  det  varit  intressant  att  inkludera  och  skilja  fordonsinnehavande  och 
kollektiva resenärer åt i enkäten. Det kan bidra med en extra dimension på svaren, men då hade 
uppsatsens syfte behövt vara annorlunda. En svårighet med att samla in svar från bilburna resenärer 
är att svaren sannolikt hade behövts samlas in med hjälp av andra metoder, exempelvis per telefon 
eller post. 

Det är möjligt att de ekologiska märkningarna känns igen av många och igenkänningsfaktorn kan 
göra att man säger sig konsumera fler ekologiskt märkta varor än vad man i själva verket gör. Även 
om flertalet personer uppger att de konsumerar ekologiska livsmedel är det viktigt att ha i åtanke att 
det i praktiken kan innebära att de endast konsumerar en miljömärkt vara per inköp, minst var tredje 
köptillfälle. (Det är lägstanivån för att, enligt enkätstudiens indelning, få svara på frågor riktade till 
ekologiska konsumenter. Konsumerar man uteslutande konventionella eller icke-ekologiskt märkta 
livsmedel får man svara på andra frågor (se bilaga 1)). 

För  att  öka reliabiliteten i  enkätundersökningen skulle  det  vara en fördel  att  genomföra  under-
sökningen vid flera tillfällen under en längre tidsperiod. Det skulle leda till fler insamlade enkätsvar 
och därmed även ett större underlag för studien. Nackdelen med enkätstudier som primärkälla är att 
det är ett 'evighetsgöra', man kan i stort sett samla in hur mycket information hur länge som helst. 
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Intervjuerna
Urvalet av intervjuer i de olika områdena (Rinkeby, Liljeholmen och Östermalm) påverkar också 
uppsatsens resultat. Det är exempelvis möjligt att det förekommer olika kundgrupper i respektive 
butikskedja. I Liljeholmen finns hela fyra butiker att välja mellan (Willys, ICA Kvantum, COOP 
och LIDL). Det absolut bästa för att samla in en övergripande bild av Liljeholmskonsumenten hade 
varit  att  intervjua  alla  fyra  butikskedjorna  om  deras  kundgrupper  och  utbud  av  ekologiska 
dagligvaror. Att intervjua endast en av de fyra butikerna ger naturligtvis inte en fullgod bild av 
kunden i Liljeholmens prioriteringar och vanor, men det ger åtminstone en fingervisning om hur 
Liljeholms-kunden är och var dennes intressen ligger. 

När det gäller val av butik i Rinkeby torg torde svaren från butiksinformanternas svar i Rinkeby 
Matcenter  och  i  Najibs  livs  likna  varandra  beroende  på  att  de  borde  ha  samma kundunderlag 
(troligtvis är majoriteten av kunderna boende i omgivningen). Enligt författarens observation om 
butiksinnehållet förefaller butikerna mycket lika, i alla fall när det gäller det ekologiska utbudet. 

Vid Fältöversten gavs det, även där, möjlighet att intervjua både ICA Nära och Sabis, utöver ICA 
Supermarket Fältöversten, där intervjun hölls. Som tidigare nämnts är det möjligt att fånga in olika 
kundgrupper i olika butikskedjor och butiker, vilket förmodligen skulle leda till olika svar i de olika 
butikerna. Skillnaden i butikers kundkrets är dock eventuellt inte lika stor i Fältöversten (eller i 
Rinkeby) eftersom att gallerian/ torget är något mindre än Liljeholmstorget och riktar sig i större 
utsträckning till lokalbefolkningen. Mycket beroende på att Liljeholmen är en större knutpunkt, för 
bil-,  buss-,  tunnelbane-  och tvärbaneburna resenärer  från flera  intilliggande områden.  Till  både 
Fältöversten och Rinkeby torg tar man sig med tunnelbana, buss eller bil, men eftersom att gallerian 
och torget är både mindre i storlek och ligger något mer avskiljt för de som inte bor i området. 
Därför  är  det  också  möjligt  att  deras  kundgrupp  är  mer  sammanhållen  och  homogen  än  vad 
kundgruppen i Liljeholmstorget är. 

En fördel med att välja Sabis-butiken för intervjun hade varit att Sabis tillhör en annan butikskedja 
än ICA och en intervju inom butikskedjan har redan hållits med ICA-butiken i Liljeholmen. Det 
hade  varit  intressant  att  studera  skillnaderna  mellan  butikskedjornas  upplägg  av  ekologiska 
livsmedel i  butiken och möjligen stöta på en annorlunda kundgrupp. För att  erhålla ett  än mer 
pålitligt resultat av enkätundersökningarna hade det varit intressant att intervjua tre ICA-butiker i 
Rinkeby,  Liljeholmen  och  vid  Fältöversten.  Att  butikerna  tillhör  samma  kedja  troligen  har  ett 
liknande utbud skulle medföra att jämförelsen platserna emellan, skulle bli enklare och kanske mer 
tillförlitlig. Tyvärr finns dock inte möjlighet till detta i dagsläget då det inte finns någon ICA-butik i 
Rinkeby torg. 

Skulle möjlighet till förbättring finnas hade urvalet av tillfrågade intervjuinformanter troligen sett 
annorlunda ut. Istället  för att  utgå från butiker som ligger närmast olika kommunikationer eller 
liknande hade ett än tydligare och mer konkret urval möjligen bidragit till både större validitet och 
reliabilitet i intervjustudien. För att komma runt urvalsproblematiken hade det varit fördelaktigt att 
intervjua alla livsmedelsbutiker, exempelvis inom en radie av 100 meter från där enkäterna hölls för 
att samla in ett mer reliabelt svar till intervjustudien. Uppsatsens tidsram gör att prioriteringar måste 
göras – att intervjua alla de butiksansvariga i respektive butik i området hade tagit mer tid i anspråk.
Därför  är  det  lämpligt  att  intervjua  åtminstone  en  butik  inom respektive  område  för  att  få  en 
fingervisning om konsumenten och dennes livsmedelsval. Som tidigare nämnts finns risken att de 
butiksansvariga upplever konsumentens behov olika eller att en viss butikskedja attraherar en viss 
kundgrupp. Detta gör att de svar som sammanställts endast kan bidra med information om just den 
butik som intervjuats eftersom att svaren kan skilja från butik till butik. 
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7. Slutsats
I denna del presenteras kärnan i arbetet, de viktigaste resultaten som framkommit under studiens 
gång. När det gäller enkät- och intervjusvaren kan det sammanfattas som att det konsumenterna 
prioriterar (främst i Liljeholmen och Östermalm) är det minskade antalet kemikalier i de ekologiska 
livsmedlen. Därefter ser konsumenten fördelar med ekologiskt märkta livsmedel, de är bättre för 
natur  och miljö.  I  Rinkeby ser  prioriteringen något  annorlunda  ut,  där  priset  eller  skillnaden i 
kostnad mellan ekologiska och konventionella livsmedel är mer avgörande för konsumentens val av 
varor än andra faktorer. Rinkebykonsumenternas kunskap om skillnaderna mellan de ekologiska 
och  konventionella  varorna  är  något  lägre  än  i  uppsatsens  andra  undersöknigsområden  och 
konsumenten föredrar i större utsträckning mindre kostsamma livsmedel. På Östermalm är däremot 
priset en underordnad faktor, än mer än vad den är i Liljeholmen, exempelvis. 

Prisskillnaden mellan ekologiska och konventionella livsmedel, som diskuterats i uppsatsens andra 
frågeställning, verkar inte heller vara den enda avgörande faktorn för konsumenten. Konsumenten 
verkar påverkas av många olika faktorer. Som tidigare nämnts krävs det mycket från konsumentens 
sida,  både  när  det  gäller  kunskap  och  engagemang  och  för  att  sätta  sig  in  i  djungeln  av  de 
ekologiska märkningar som livsmedlen är märkta med. Sammanfattningsvis verkar det alltså vara 
både prisskillnaden mellan varorna som styr kunden i dennes val nästan lika mycket som de övriga 
faktorerna, förslagsvis kunskap, intresse och attityder till märkningarna.
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9. Bilagor

9.1 Bilaga 1
Enkätformulär 1

Enkätfrågor – konsumerar ekologiska livsmedel då och då eller ofta
      1.  Bor du här i området? 

       2. Händer det att du handlar livsmedel märkt med någon/ några av dessa märkningar? 
            (se bild 1)

(     ) Ja, så ofta jag kan
(     ) Ja, då och då

      3.  Varför köper du ekologiska livsmedel?
(     ) Etiskt ställningstagande
(     ) Färre kemikalier i maten 
(     ) Jag vill göra en god handling i vardagen
(     ) Annat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Vilken av nedanstående faktorer påverkar dig mest i ditt beslut för att köpa en vara?
(både 'traditionella' och ekologiska dagligvaror)
(     ) Priset
(     ) Extern påverkan (reklam, vänner, varumärkets rykte, etc.)
(     ) Varans ursprung (tex. svenska eller spanska tomater)
(     ) Utseende/ doft 
(     ) Tidigare erfarenhet av varan 
(     ) Annat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     5.   Hur ofta konsumerar du varor med ekologisk märkning?
(     ) Mindre än var 3:e gång
(     ) Ungefär varannan gång
(     ) Vid varje inköp (så långt det går)

     6.   Väljer du ibland bort livsmedel du tänkt köpa pga. att de inte är ekologiskt märkta?
(     ) Aldrig
(     ) Ibland
(     ) Alltid

      7.  Ålder: 
(     ) Under 30 år 
(     ) 31-49 år 
(     ) Över 50 år

      8.  Högsta utbildningsnivå? 
(     ) Grundskola 
(     ) Gymnasium 
(     ) Eftergymnasial utbildning (universitet, högskola, KY-utbildning etc.)
(     ) Annat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



       9.  Kön
(     ) Kvinna
(     ) Man

Enkätformulär 2

Enkätfrågor – konsumerar uteslutande 'traditionella' livsmedel 
      1.  Bor du här i området? 

      2.  Händer det att du handlar livsmedel märkt med någon/ några av dessa märkningar?
 (se bild 1)

(     ) Nej, aldrig
(     ) Vet inte

      3.    Vilken av nedanstående faktorer påverkar dig mest i ditt beslut för att köpa en vara?
(både 'traditionella' och ekologiska dagligvaror)
(     ) Priset
(     ) Extern påverkan (reklam, vänner, varumärkets rykte, etc.)
(     ) Varans ursprung (tex. svenska eller spanska tomater)
(     ) Utseende/ doft 
(     ) Tidigare erfarenhet av varan 
(     ) Annat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      4.  Vad, tror du, skulle få dig mer benägen att köpa ekologiska livsmedel?
(     ) Bättre pris
(     ) Tillgänglighet
(     ) Ökad trovärdighet till märkningen av varan
(     ) Mer kunskap
(     ) Annat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       5.  Ålder: 
(     ) Under 30 år 
(     ) 31-49 år 
(     ) Över 50 år

      6.   Högsta utbildningsnivå? 
(     ) Grundskola 
(     ) Gymnasium
(     ) Eftergymnasial utbildning (universitet, högskola, KY-utbildning etc.)
(     ) Annat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       7.  Kön
(     ) Kvinna
(     ) Man



9.2 Bilaga 2
Korta intervjuer med butiksansvariga i respektive enkätområden: Rinkeby: Rinkeby torg, 
Östermalmstorg: Fältöversten och Liljeholmen: Liljeholmstorget. 

Rinkeby:
Intervju med Ugur, butiksansvarig, Rinkeby Matcenter, 2013-11-13. 

Fältöversten:
Intervju med Tahir, butiksansvarig, ICA Supermarket Fältöversten, 2013-11-14. 

Liljeholmen:
Intervju med Magnus Westman, butiksansvarig ICA Kvantum Liljeholmen, 2013-11-19. 

Intervjuschema:

Om den ekologiska konsumtionen
! Utbud av ekologiska livsmedel i butiken
! Efterfrågan på ekologiska livsmedel jämfört med konventionella
! Uppfattningar om den ekologiska konsumtionen (vad går åt/ vad går inte åt, etc.?)
! Kundens prioriteringar vid dagligvarukonsumtionen (Pris, märkning, etc.)
! Faktorer som påverkar kundens val/ efterfrågan av livsmedel
! Om kunderna väljer ekologiska dagligvaror: vilka livsmedel brukar det vara?
! Medvetenhet hos kunden när det gäller ekologiska livsmedel



9.3 Bilaga 3
Bilaga 3 redovisar enkätresultaten från alla tre områden, Rinkeby, Liljeholmen och Östermalm.






















	1. Inledning
	1.1  Syfte
	1.2 Problemformulering
	1.3 Samhällsrelevans och akademisk relevans
	1.4 Begrepp

	2. Tidigare forskning inom ekologi och geografi 
	3. Metodavsnitt 
	3.1 Urval för enkätstudie
	3.2 Urval för intervju
	3.3 Forskningsetik

	4. Ekologisk livsmedelskonsumtion i Stockholm
	5. Resultat – enkät och intervju
	6. Diskussion
	6.1 Diskussion kring uppsatsens första frågeställning
	6.2 Diskussion kring uppsatsens andra frågeställning
	6.3 Konsumtion och beteende
	6.4 Forskningsframtid
	6.5 Källkritik

	7. Slutsats
	8. Källförteckning:
	8.1 Elektroniska källor
	8.2 Muntliga källor
	8.3 Tryckta källor

	9. Bilagor
	9.1 Bilaga 1
	9.2 Bilaga 2
	9.3 Bilaga 3


