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Grocery stores increasing range of organic food 
 
A study of how grocery stores respond to the increasing demand for 
organic products from Swedish consumers  

Madeleine Lindström 

Abstract  

The purpose of this study was to investigate how grocery stores perceive the increasing 
demand for organic food among Swedish consumers. Furthermore, I have studied how 
Swedish consumers perceive the supply of organic foods in grocery stores. This comparative 
study aimed to shed light on the problems and opportunities this development brings, and 
how the control of organic food is conducted. The primary source for the results consisted of 
information gathered from two surveys: a consumer survey and a store survey. The majority 
of grocery stores in this study answered that there has been an increase in sales of organic 
food and this trend is noticeable. More consumers are demanding organic food in the stores 
and shortages in the organic supply is becoming increasingly prevalent. This development 
encouraged consumer’s environmental awareness in the grocery store and promotes 
increased interest in how the goods are produced and transported. Large areas of agricultural 
land should be converted to organic agriculture to meet this increasing demand for organic 
food. Some studies have proven large scale- shift to organic farming without food shortages. 
Sweden has both preconditions for sustainable agriculture produced with local renewable 
resources and has the most stringent regulations and higher standards in food production 
than other countries. Therefore, local production needs to be prioritized. A sustainable 
agriculture is a necessity in the future; that can both reduce its carbon footprint and at the 
same time respond to the world's increasing food supply.   

Key words: organic food, consumer, grocery stores, farming, environment. 
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1 Inledning 

1.1 Jordbrukets miljöpåverkan och utbredning 
Det intensiva jordbruket har de senaste årtiondena haft syftet att utöka skördarna genom 
användning av kemiska bekämpningsmedel, konstgödning och konstbevattning. Detta har 
fått negativa miljöeffekter som övergödning av vattendrag, minskad biologisk mångfald, 
försaltade jordar, ökad jorderosion och sänkta grundvattennivåer (Badgley et al. 2007). 
Förutom att dagens jordbruk leder till flera miljöproblem så är det en av de största källorna 
till växthusgasutsläpp, där köttproduktionen bidrar mest (Badgley et al. 2007). Samtidigt 
som jordbruket är en av de största källorna bakom klimatförändringen idag, leder samtidigt 
klimatförändringen till negativa konsekvenser för jordbruket. Klimatförändringens ökade 
temperaturer leder till vattenbrist och utbredningen av skadedjur resulterar i minskade 
skördar (IAASTD 2009). Foley et al. (2005) har visat att större delen av jordens landytor idag 
används för mänskliga aktiviteter så som jordbruk. Vidare har det skett en stor avskogning 
och urbana områden breder ut sig alltmer på jorden. Den totala arealen betesmark står för 
3,38 miljarder hektar (cirka 26 % av den isfria jordytan), jämfört med åkermarken som står 
för 1,53 miljarder hektar (cirka 12 % av den isfria jordytan), enligt FAO (Foley et al. 2011). 
Sammanlagt står jordbruket för den största landanvändningen, 38 % av jordens landyta 
används som jordbruksmark. Dessa redan uppodlade jordbruksmarker är de mest lämpliga 
för jordbruksproduktion idag. Jordbruksarealerna utbredning har fått konsekvensen att cirka 
70 % av gräsmarkerna har försvunnit eller konverterats till jordbruksmark respektive 50 % av 
savannen, 45 % av den tempererade lövskogen samt 27 % av de tropiska skogarna (Foley et 
al. 2011). Faktorer så som befolkningsmängd, typ av diet samt avkastningen avgör hur 
mycket odlingsmark som behövs för livsmedelsproduktionen (Kastner et al. 2012). Kastner et 
al. (2012) pekar på ett samband mellan socioekonomisk utveckling i ett land och förändring 
av diet som innehåller mer animaliskt protein. Produktionen av animalier kräver större 
landarealer. Konsekvensen av en befolkningsökning och en socioekonomisk utveckling i 
alltfler länder är att stora jordbruksarealer fortsättningsvis kommer krävas för 
livsmedelsproduktionen (Kastner et al. 2012).  

Rockström et al. (2009) har identifierat nio områden där kritiska gränsvärden inte bör 
överträdas på jorden, så kallade planetary boundaries. Idag har redan gränserna för tre av de 
nio definierade processerna/systemen överskridits; förlust av biodiversitet, 
klimatförändringen och mänskliga påverkan på kvävecykeln. Running (2012) föreslår 
ytterligare en planetär gräns, NPP (växternas primärproduktion), vilket är ett mått på hur 
stor andel av primärproduktionen människan använder. Eftersom NPP interagerar med fem 
av de definierade planetära gränserna, skulle NPP- måttet underlätta globalt. Running (2012) 
menar att NPP- gränsen kommer vara nådd inom de närmaste decennierna om nuvarande 
markanvändning och befolkningsökning fortsätter i samma takt.  

1.2 Ekologisk produktion  
Ekologisk produktion eftersträvar i den mån det går att hållbart nyttja naturresurserna mark, 
vatten och energi i ett långsiktigt perspektiv. Den ekologiska produktionen skiljer sig från den 
konventionella främst genom hanteringen av skadedjur, betydelsen av djurens roll i 
produktionen samt mängden näring till skadegörare. Istället för kemiska bekämpningsmedel 
används olika förebyggande metoder (tex. variera växtföljden) samt motståndskraftiga sorter 
för att bekämpa skadedjur. Ekologisk stallgödsel, kvävefixerande baljväxter bl.a. används 
som växtnäring, då mineralgödsel inte får användas. I den ekologiska produktionen ska 
mindre energi förbrukas. Genom de mer hållbara produktionsmetoderna vill man främja en 
stor biologisk mångfald samtidigt som hänsyn till djurens naturliga beteende är av betydelse. 
Läkemedelsanvändning så som antibiotika för djuren ska vara väldigt begränsad. 
Användning av GMO är ej tillåten och tillsatser i ekologiska livsmedel är mycket begränsat. I 
det ekologiska lantbruket är balansen i växt- och djurhållningen av betydelse. Det bör vara en 
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balans mellan tillförsel och bortförsel av växtnäringsämnen (djuren äter foder på den egna 
gården som därefter förs tillbaka till marken genom stallgödseln), för att det ska bli bra 
skördar (Jordbruksverket 2016A). Björklund et al. (2008) betonar vidare ”Att så långt det är 
möjligt producera mat med hjälp av lokala resurser som är förnybara är grundtanken 
bakom det ekologiska lantbruket”. Björklund et al. (2008) menar att Sverige är ett land som 
har goda förutsättningar för ett hållbart jordbruk som produceras med lokala förnybara 
resurser. Sverige har tillgång till de viktiga resurserna rent vatten och bördiga jordar, vilket är 
fördelaktigt för en hållbar jordbruksproduktion i ett internationellt perspektiv. Dock har den 
använda jordbruksmarken minskat alltmer i Sverige och idag har landet blivit alltmer 
importberoende då ungefär hälften av maten som konsumeras har importerats (LRF 2012). 
LRF (2012) menar att stora arealer jordbruksmark inte utnyttjas effektivt men att det finns 
goda förutsättningar för en ökad matproduktion inom landet. Antalet lantbruk i Sverige har 
halverats sedan 1970-talet och idag finns det cirka 67 000 lantbruk. Gårdarnas storlek har 
däremot ökat mycket sedan dess vilket gjort att produktionen inte minskat. Vidare har 
avkastningen från mark och animalier även ökat (Jordbruksverket 2016B). De senaste åren 
har andelen ekologisk odlad jordbruksmark ökat i Sverige. Den sammanlagda ekologiska 
arealen i Sverige 2015 var 519 204 hektar vilket är 17,1 % av totala arealen jordbruksmark i 
Sverige. Det är en ökning av ekoareal sedan 2014 då den sammanlagda ekologiska arealen i 
Sverige var 502 152 hektar (Jordbruksverket 2016C). Den ekologiska arealen i Europa har 
ökat de senaste åren och låg på cirka 11,5 miljoner hektar år 2013, vilket är 2,4 % av 
jordbruksmarken i Europa (Willer och Schaack 2015). Globalt var den ekologiska andelen 
jordbruksmark 36 miljoner hektar år 2009 eller 0,76 % av de totala odlingsmarkerna globalt, 
vilket är en ökning från 2004 då ekologiska arealen låg på 5,4 miljoner hektar eller 0,11 % av 
de totala odlingsmarkerna globalt (FAO 2014A).  

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur livsmedelsbutiker tillmötesgår den ökande 
efterfrågan på ekologiska livsmedel hos svenska konsumenter. Vidare ska problem och 
möjligheter med denna försäljningsökning samt kontrollen av ekologiska livsmedel studeras.  
I denna jämförande studie ska även konsumenters perspektiv på försäljningsökningen av 
ekologiska livsmedel undersökas.  

1.4. Frågeställningar  
- Hur bemöter livsmedelsbutiker den ökande efterfrågan av ekologiska livsmedel bland 
svenska konsumenter?  

-Hur upplever svenska konsumenter utbudet av ekologiska livsmedel i livsmedelsbutikerna?  

- Vilka faktorer ligger bakom försäljningsökningen av ekologiska livsmedel utifrån 
konsumentens perspektiv? 

- Vad finns det för problem respektive möjligheter med den ökande försäljningen av 
ekologiska livsmedel utifrån svenska livsmedelsbutikers perspektiv? 

- Hur upplever svenska livsmedelsbutiker kontrollen av ekologiska livsmedel? 

 

2 Bakgrund  

2.1 Lagstiftning och märkning av ekologiska livsmedel 
Kontrollen av ekologiska livsmedel som säljs i livsmedelsbutiker har som främst två syften att 
uppfylla; etik och redlighet. Genom kontrollen av ekologiska livsmedel ska det undersökas 
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om reglerna i EU-förordningarna på området uppfylls (Livsmedelsverket 2016A). Kontrollen 
ska undersöka en ekologisk varas väg, vilket kräver god transparens och spårbarhet i alla led. 
En kontroll ska resultera i en rapport med de ouppnådda kraven och en avvikelserapport. En 
avvikelse kan resultera i saluförbud för den ”ekologiska” varan, saluförbud under en 
tidsperiod eller tillbakadragande av företagscertifikat. Hela kedjan från jordbrukare, 
förädlare, handlare, importör samt exportör kontrolleras ungefär en gång per år med hjälp av 
en riskbedömning, för att undersöka att alla följer reglerna kring ekologisk odling och EU- 
ekologisk märkning (European Commission 2016). Ett företag som vill införa ekologiska 
produkter i sitt sortiment måste anmäla detta till ett kontrollorgan. Livsmedelsverkets 
hemsida förtydligar vidare vilka som berörs av kravet; ” kravet gäller dig som framställer, 
bereder, förvarar ekologiska livsmedel eller importerar ekologiska livsmedel från tredje 
land” (land utanför EU). Majoriteten av livsmedelsbutikerna i Sverige är undantagna från 
anmälnings- och kontrollkravet (Livsmedelsverket 2016A). Kontrollorganens huvudansvar 
ligger i dess kontroll av ekologiska producenter och importörer, att de följer gällande 
lagstiftning kring tillverkning och märkning av ekologisk mat. Det finns idag många olika 
märkningar i livsmedelsbutikerna (Tabell 1). Kravet för att ett livsmedel ska få ekologisk 
märkning är att minst 95 % av livsmedlets ingredienser ska vara ekologiska 
(Livsmedelsverket 2016B).  
    
Tabell 1. Några vanligt förekommande miljömärkningar i livsmedelsbutiker 
Miljömärkning Förklaring 
KRAV Sveriges mest kända miljömärkning för ekologisk produktion. 

Höga krav inom djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och 
klimatpåverkan. Kontroll av KRAV- märkta produkter sker minst 
en gång årligen (KRAV 2015A). En KRAV- produkt ska uppfylla 
KRAV:s egna kriterier från råvaruproduktion till förädling. 
Konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel får ej användas i 
produktionen. KRAV har flera långtgående krav på den ekologiska 
produktionen (t.ex. djuromsorg) än vad den EU- ekologiska 
märkningen har. KRAV-märkning kan även restauranger och 
butiker få. Den regelbundna oberoende kontrollen sker med hjälp 
av ackrediterat certifieringsföretag (Livsmedelsverket 2016C). 

EU-ekologiskt/”EU-
lövet” 
 
 

Alla färdigförpackade livsmedel med märkningen ”EU- lövet” är 
ekologisk producerad inom EU och ska därmed följa EU:s 
regelverk på området. Produkter som är certifierade och har 
märkningen ”EU- lövet” följer grundnivån för ekologisk 
produktion inom EU. Alla ekologiska livsmedel i butikerna 
behöver uppfylla detta för att få säljas som ekologiska livsmedlen 
(Livsmedelsverket 2016A). 

Bra miljöval 
 
 

Naturskyddsföreningens miljömärkning kan livsmedelsbutiker få, 
finns ej på livsmedel. Finns inom områdena kemiska och 
kosmetiska produkter, textilprodukter, biobränsle, elenergi, 
fjärrvärme och kyla, försäkringar samt transporter 
(Naturskyddsföreningen 2016A). En livsmedelsbutik med denna 
märkning har vissa krav på sitt ekologiska sortiment, prioriterar 
mer miljövänliga produkter och har ett aktivt miljöarbete. 
Auktoriserade revisorer gör kontroller (Livsmedelsverket 2016C). 
Sortimentet består idag av över 700 varor och tjänster 
(Naturskyddsföreningen 2016B). 

EU Ecolabel (EU-
blomman) 
 
 

EU Ecolabel (EU- blomman) är EU:s gemensamma officiella 
miljömärke som beslutades av EU- kommissionen 1992. Det är en 
oberoende Typ 1-märkning. Nordiska Miljömärkningsnämnden 
beslutar om kriterier. Kraven ska höjas kontinuerligt och samtidigt 
byggas på ett livscykelperspektiv (Svanen 2016A). Märkningen 
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finns på 30-tals produkter och tjänster så som hygien- och 
rengöringsprodukter, hemelektronik, heminredning, logitjänster 
etc. (Svanen, 2016B). Kontrollen och certifiering sker genom 
Miljömärkning Sverige AB (Livsmedelsverket 2016C).  

Svanen 
 
 

Svanen är det officiella nordiska miljömärket som beslutades av 
Nordiska ministerrådet 1989. Det är en oberoende Typ 1-
märkning. Nordiska Miljömärkningsnämnden beslutar om 
kriterier. Kraven ska höjas kontinuerligt och samtidigt byggas på 
ett livscykelperspektiv. Märkningen finns för 60 produktgrupper; 
dels produkter som tvättmedel, dels för tjänster som restauranger 
och livsmedelsbutiker (Svanen 2016C). Kontrollen och certifiering 
sker genom Miljömärkning Sverige AB (Livsmedelsverket 2016C).  

I love eco (ICA) 
 
 

ICA:s egna ekologiska märkning. Syftet är att inspirera till en 
ekologisk livsstil som både ska smaka och göra gott. Pågår ett 
ständigt arbete att hela tiden utveckla och utöka sortimentet (ICA 
2016A). Produkterna uppfyller EU:s regler för ekologisk odling 
(Livsmedelsverket 2016C). ICA:s ekologiska sortimentet sträcker 
sig från frukt och grönt, mjöl och mejeri etc. till sängtextilier och 
handdukar i ekologisk bomull (ICA 2016A). 

Änglamark (Coop) 
 
 

Coop: s egna ekologiska varumärke. Ekologiska sortimentet ska 
erbjuda produkter till bra priser samtidigt som man gör ett bra val 
(Coop 2016A). Produkterna uppfyller EU:s regler för ekologisk 
odling. Baserad på flera miljömärkens kriterier (ex. Krav, Svanen 
etc.), vilket ska framgå på produkten (Livsmedelsverket 2016C). 
Märkningen funnits sedan 1991 och utnämndes 2014 till Sveriges 
grönaste varumärke. Brett sortiment med cirka 440 produkter; 
från färska kryddor till barnmat och schampo. Storsäljarna är 
bananer, ägg, mjölk, nötfärs, morötter osv (Coop 2015A).    

Garant Eko (Willys, 
Hemköp) 
 
 

Willys serie (som även Hemköp har) av ekologiska produkter. 
Garant Eko erbjuder ”ett brett ekologiskt sortiment till riktigt lågt 
pris” (Willys 2016). Idén med märkningen är att det rimliga priset 
ska göra det möjligt att köpa dessa varor till vardags och att det 
samtidigt ska vara hög kvalité på produkterna (Garant 2016A). 
Baserad på flera miljömärkens kriterier (ex. Krav), vilket ska 
framgå på produkten. Produkterna uppfyller EU:s regler för 
ekologisk odling (Livsmedelsverket 2016C). Sortimentet 
lanserades år 2008 och innehåller idag cirka 70 produkter 
(Hemköp 2015) och består bl.a. av frukt och grönt, kött och 
mejeriprodukter samt skafferivaror (Garant 2016B).  

Demeter 
 
 

Produkterna uppfyller EU:s regler för ekologisk odling samt har 
egna kriterier. Produktionen sker enligt biodynamiska metoden, 
bl.a. att gården ska läggas om. Reglerna innebär bl.a. begränsad 
mängd gödsel från främst egna djuren, biodynamiska preparat 
används, djuromsorg (krav på djurens välbefinnande och hälsa, 
utevistelse). Kontrollen sker av Demeters kontrollorganisationer 
(Livsmedelsverket 2016C). 

2.2 Ekoförsäljningen i Sverige och världen 
Försäljningen av ekologiska livsmedel har ökat de senaste åren i Sverige. Den ekologiska 
försäljningen i Sverige ökade med 39 % år 2015. År 2015 såldes ekologiska livsmedel för 21,5 
miljarder kronor i Sverige, vilket är en ökning från året innan då ekoförsäljningen blev 15,5 
miljarder kronor (Ekoweb 2016). År 2013 uppgick försäljningen av ekologiska livsmedel till 
11,2 miljarder i Sverige, vilket är en ökning med 13 % (eller 1.3 miljarder kronor) från år 2012 
då försäljningen låg på 10,3 miljarder kronor i Sverige (Figur 1) (Ekoweb 2014). Andelen 
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ekolivsmedel av den totala mängden livsmedel som såldes i Sverige 2015 låg på 7,7 % vilket är 
en ökning från år 2014 då andelen ekologisk låg på 5,6 % (Ekoweb 2016). ICA är den aktör 
som har högst försäljningsvolym av ekologiska livsmedel på marknaden. En betydande del av 
landets ekologiska livsmedelsförsäljning, en tredjedel (6,8 mdr kronor), står ICA för och 
därefter kommer systembolaget (3, 4 mdr kronor), Coop (3 mdr kronor), Axfood (1,7 mdr 
kronor) osv. Enligt Ekoweb (2016) förekom det brister i det ekologiska utbudet under 2015. 
Importen av ekologiska grönsaker ökade och därmed har den svenska andelen ekologiskt 
minskats, dock har den svenska volymen ökat med 10–20 %. Vidare ökade e-handeln för 
ekologiska livsmedel mycket under 2015 med 4o % (Ekoweb 2016). 
 

 
Figur 1: försäljningsutveckling ekologiska livsmedel i miljarder kronor i Sverige mellan år 2008–2015 (efter 
Ekoweb 2016).  

Den ekologiska försäljningen har även ökat i andra länder (Ekoweb 2016). Enligt Ekoweb 
(2016) har världsmarknaden för ekologiska livsmedel ökat med 10 % år 2015 och är värderad 
till cirka 450–500 miljarder SEK. USA har den största ekologiska marknaden i världen, följt 
av Tyskland och Frankrike (Ekoweb 2016). Sverige ligger på sjätte plats på listan över största 
ekomarknaderna i Europa och landet står för 4,4 % av Europas ekomarknad (KRAV 2015B). 
Sedan år 2013 har Sverige varit det land i världen där försäljningen av ekologiska livsmedel 
har ökat mest (Ekoweb 2016).    
 
Enligt Ekowebs (2016) prognos kommer den ekologiska livsmedelsförsäljningen fortsätta öka 
under de närmaste åren framöver. Det är främst på grund av ett fortsatt stort intresse från 
konsumenter då många sammankopplar en förbättrad hälsa med ekologiskt. Även flertal 
butikskedjor har förmågan att utöka ekoandelen mycket. Butikskedjor kommer 
fortsättningsvis satsa på olika ekokampanjer och fastställa mål kring en ökning av 
ekoförsäljningen (Tabell 2). Majoriteten av företagen tror på fortsatta försäljningsökningar 
av ekologiskt. Enligt Ekowebs (2016) prognos av ekomarknaden 2025 kommer det ske en 
fördubbling av ekoandelen. Förutom i Sverige, är det framförallt många europeiska länder 
som kommer utöka deras ekologiska sortiment framöver. Rapporten belyser flera 
produktkategorier där efterfrågan är större än utbudet, vilket skulle kunna påverka priset. 
Det handlar om ekologiska svenska produkter så som mjölk, ägg, grönsaker, kyckling, gris 
och nöt där produktionen ökat dock räcker inte detta för att tillmötesgå efterfrågan (Ekoweb 
2016).  
 
 
 



6 

 

 
Tabell 2. Några av de större livsmedelsaktörerna på marknaden och deras ekologiska sortiment 
ICA • ”I love eco” är ICA:s egna ekologiska märkning (ICA 2016A). 

• Flertal miljömärkningar i sortimentet (ICA 2016B). 
• Ca hälften av ICA:s livsmedelsvaror (exklusive frukt och grönt) 

producerade i Sverige (ICA 2016A). 
• Vill gynna lokalproducerat, satsar på svenskproducerat i flertal 

butiker (ICA 2016C). 
• Satsningen ”Välj eko” i butikerna. 
• Målsättning: erbjuda ekologiska alternativ inom alla produktgrupper 

(ICA 2016D).  
• Ekologiska sortimentet består av cirka 1500 produkter.  
• Totala ekoandel är 6,5 % av den totala försäljningen 2016. 
• ICA har en total marknadsandel på cirka 50 % i detaljhandeln 

(Ekoweb 2016). 
• Övergripande mål i miljöarbetet: hela verksamheten ska vara 

klimatneutral 2020 (ICA 2016E).   
Coop • Änglamark är Coop: s egna ekologiska varumärke (Coop 2016A). 

• Flertal miljömärkningar i sortimentet (Coop 2016B).  
• Sedan 1985 har Coop haft ekologiska produkter i sortimentet (Coop 

2016C).  
• Enligt Coop:s hållbarhetsrapport 2015 har cirka 50 Coopbutiker en 

ekoandel på över 15 %. 
• Idag är antalet ekologiska produkter cirka 3 300 i Coop:s sortiment 

(Coop 2015B). 
• Satsningen ”Veckans eko” i butikerna. 
• Coop: s totala ekoandel är 9,2 % av den totala försäljningen 2015, 

vilket är den detaljhandelskedjan som har högst ekoandel. 
• Antalet ekologiska livsmedelsvaror ökade med 17,4 % under 2015. 

Ekologiska bananer ökade mest. Även annan frukt och bär, mejeri 
och grönsaker ökade mycket under 2015 (Coop 2016D). 

• Kampanjen ”#Nya vardagsmaten (tips på olika mer eller mindre 
vegetariska recept för vardagen), i syfte att minska köttätandet 
(Coop 2016E).  

• Undersökningen Ekoeffekten (familj testar ekologisk mat) (Coop 
2016F).   

Willys och 
Hemköp 
(Axfood 
koncernen) 

• Garant Eko är Willys och Hemköps serie av ekologiska produkter, 
som idag består av cirka 70 produkter sedan det lanserades år 2008 
(Hemköp 2015). 

• Flertal miljömärkningar i sortimentet.  
• Willys lanserade satsningen ”Eko för alla”2015: 100 nya ekologiska 

livsmedel till lägre priser.  
• Willys ekoandel är 5,2 % av den totala försäljningen 2015, vilket är 

en ökning från 3,6 % 2014. Försäljningsökning av ekologiska 
livsmedel på cirka 45 % under 2015. 

• Syftet med Willys ekoprodukter: minska prisskillnaden mellan 
konventionella och ekologiska varor. Prispressen ska ske genom 
stora inköp och ökning av volymprodukter (ex. mejeriprodukter) 
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(Ekoweb 2016). 
• Hemköp startade en prisvärdeskampanj 2015: fokus på 

ekoprodukter och även svenska produkter alltmer. 
• Hemköps ekoandel är 8,1 % av den totala försäljningen 2015, vilket 

är en ökning från 6 % 2014. Försäljningsökning av ekologiska 
livsmedel på cirka 44 % under 2015 (Ekoweb 2016).  

• Hemköps målsättning 2017: öka försäljningens ekoandel till 10 % 
(Ekoweb 2016).  

• Flertal satsningar, bl.a. Hemköp fasar ut konventionella bananer i 
sitt sortiment (Axfood 2016A).  

• Axfood har målet att till 2020 vara klimatneutrala, vilket innebär 75 
% minskning av deras klimatpåverkan (Axfood 2016B). 

 

3 Material och metod 

3.1 Studien 
I studien genomfördes en enkätundersökning. Respondenter till enkätundersökningen var 
livsmedelsbutiker/kedjor respektive konsumenter och därmed utformades två olika varianter 
av denna enkätundersökning; butikenkät respektive konsumentenkät. Vidare har litteratur 
och vetenskapliga artiklar inhämtats från Umeå Universitets databaser. Vid utformningen av 
enkätundersökningen användes olika litteraturkällor, bland annat material från Cambro.  

3.2 Enkätundersökning 
Enkäterna skapades med hjälp av det web-baserade verktyget Surveymonkey (2016). 
Butikenkäten utformades utefter hur livsmedelsbutiker uppfattar den ökande efterfrågan på 
ekologiska livsmedel, problem och möjligheter samt kontrollen av ekologiska livsmedel. 
Konsumentenkäten utformades för att få ett konsumentperspektiv på den ökande efterfrågan 
på ekologiska livsmedel.  
 
3.3 Urval 
 
Facebook var insamlingsmediet för konsumentenkäten, där den delades både på min och 
mina vänners profilsidor. Syftet var att få en större spridning av enkäten och därmed utöka 
svarsantalet. Här aktiverades funktionen att det endast var möjligt för en respondent att 
svara på enkäten under ett tillfälle. Efter en vecka hade 50 personer svarat på enkäten. Ett 
intressemail skickades ut till livsmedelskedjorna Coop, ICA, Willys, Hemköp och Lidl. 
Förfrågningarna skickades både centralt och när det var möjligt till flertal lokala 
livsmedelsbutiker inom samma kedja. Vidare skickades påminnelsemail ut och enligt Trost 
(2012) behövs detta för att utöka svarsantalet, dock är det en avvägning när detta bör ske. Det 
är vanligt förekommande att svarsfrekvensen är sämre för webbenkäter än för postenkäter, 
enligt Trost (2012). I och med endast intresse att delta från främst ICA- butiker, så mailades 
enkäten ut till flertalet livsmedelsbutiker inom denna kedja. Butikschefer från elva ICA- 
butiker samt Hemköps driftsansvarige deltog i butikenkäten. 
 

4 Resultat  

4.1 Enkätsammanställning- konsumenter  
Majoriteten av de deltagande respondenterna, 88 % (44 av 50 personer), svarade att de 
handlar ekologisk mat. 12 % svarade att de inte handlar ekologiskt. 93% av de deltagande 
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respondenterna som svarade att de handlar ekologiskt i enkäten menade att det främst är på 
grund av att det är bättre för miljön de konsumerar ekologisk mat. 59 % av respondenterna 
svarade hälsosamt som det näst viktigaste argumentet och därefter kom argumentet 
smakrikare/godare i rangordningen vilket 45 % av respondenterna svarade. Ingen 
respondent svarade trendigt. På frågan kunde man ange flera svarsalternativ (Figur 2).  
 

 
Figur 2. Konsumenternas argument för att handla ekologisk mat. På frågan kunde man ange mer än ett 
alternativ.     
 
Samtliga respondenter som svarade att de inte handlar ekologisk mat menar att det är på 
grund av det högre priset; den ibland stora prisskillnaden mellan ekologisk och 
konventionellt odlad mat. Hälften av respondenterna som svarade att de inte handlar 
ekologiskt gör detta på grund av beteende/vanor. Någon respondent nämner även att lågt 
förtroende för ekologiskt medför att de avstår från att handla ekologiskt. Ingen respondent 
svarade ointresserad/bryr mig ej. På frågan kunde man ange flera svarsalternativ (Figur 3). 
 

 
Figur 3. Konsumenternas argument för att inte handla ekologisk mat. På frågan kunde man ange mer än ett 
alternativ. 
 
De flesta respondenterna, 38 %, svarade att de ofta (några ggr/vecka) handlar ekologiskt. 
Därefter svarade 34 % av respondenterna att de alltid (vid varje inhandlingstillfälle) handlar 
ekologiskt. Vidare svarade 20 % av respondenterna att de ibland (några ggr/månad) 
handlar ekologiskt och slutligen svarade 8 % av respondenterna att de sällan (några ggr/år) 
handlar ekologiskt. På frågan vilken ekologisk vara-/or man handlar mest svarar 76 % av 
respondenterna att de handlar ekologiska bananer. Därefter svarar 66 % av respondenterna 
att de handlar ekologiska ägg, 62 % av respondenterna handlar ekologisk mjölk samt 44 % av 
respondenterna handlar kaffe och te. På denna fråga är det 2 % av de deltagande 
respondenterna som svarar att de inte handlar ekologiskt. Andra livsmedel som ofta 
konsumeras ekologiskt inkluderar grönsaker, frukt, kött, vin, öl, nötter, fröer, smör, mjöl, 
kryddor och jordnötssmör, enligt de deltagande konsumenterna. En respondent 
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kommenterade att det prioriteras närodlat och lokalproducerat. Vidare handlas ekologiska 
livsmedel i större utsträckning vid mindre prisskillnad mellan ekologiskt och konventionellt 
odlad mat. På frågan kunde man ange flera svarsalternativ.  
 
Det ekologiska utbudet i livsmedelsbutikerna är bra/tillräckligt enligt 58% av de deltagande 
respondenterna, medan 26 % av respondenterna tycker det finns brister och är ett 
otillräckligt utbud i butikerna. Vidare svarade 16 % av respondenterna vet ej på denna fråga. 
Tre konsumenter nämnde att de tycker att prisskillnaden är för stor mellan ekologisk och 
konventionellt odlad mat. Vidare är det två respondenter som svarade att det oftast bara 
finns ett ekologiskt alternativ av en vara och därmed önskar flera ekologiska alternativ. Tre 
respondenter menade att de vill ha ett större ekologiskt utbud men att det även ska vara 
lokalproducerat. En av de deltagande konsumenterna betonade att lokalproducerade 
livsmedel ska prioriteras framför ekologiska. Andra kommentarer handlade om att utbudet 
av ekologiskt börjar förbättras, dock finns det fortfarande brister i utbudet. Ibland kan 
livsmedelsbutikens storlek avgöra omfattningen av ekoutbudet; i större butiker finns ofta ett 
bredare ekologiskt utbud än i mindre butiker. En respondent menade att det ekologiska 
utbudet av grönsaker, frukt och kött borde utökas, medan en annan respondent förespråkade 
att samtliga grönsaker, frukt, kött och fisk borde vara ekologiska. Vidare kommenterade en 
respondent att ”Mer tillgänglighet och större utbud och fler ekoerbjudanden. Ingen moms 
eller skatt bör vi ha på eko och dubbla resten.” 
  
På frågan ”Vilka faktorer tror du ligger bakom försäljningsökningen av ekologiska 
livsmedel ur ett konsumentperspektiv?” svarade majoriteten av respondenterna, 94 %, att en 
ökad miljömedvetenhet är orsaken till denna utveckling. Därefter svarade 58 % av 
respondenterna att trendigt (58 %) är en viktig bidragande faktor. Vidare svarade 54 % av 
respondenterna hälsosamt respektive 40 % av respondenterna svarade djurens 
välbefinnande (40 %) som viktiga faktorer. Slutligen svarade 36 % av respondenterna att 
samhällspress respektive 22 % svarade smakrikare/godare (22 %) som viktiga faktorer 
(Figur 4). På frågan kunde man ange flera svarsalternativ.  
 

 
Figur 4. Konsumenternas argument till försäljningsökningen av ekologiska livsmedel. På frågan kunde man 
ange mer än ett alternativ.   
   
4.2 Enkätsammanställning- livsmedelsbutiker  

4.2.1 Livsmedelsbutikers utbud av ekologiska livsmedel 
Majoriteten av de tillfrågade livsmedelsbutikerna, tio av tolv butiker, svarade att det skett en 
försäljningsökning av ekologiska livsmedel mellan 2014 och 2015. En livsmedelsbutik 
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svarade att försäljningsökningen varit oförändrad mellan åren, medan en annan 
livsmedelsbutik svarade vet ej. De flesta respondenterna, nio livsmedelsbutiker, har dock inte 
kunnat ange en exakt siffra på denna ökning. Övriga tre respondenter svarade en 15%-, 20%- 
respektive en 100%- ökning av ekoförsäljningen mellan 2014 och 2015. En respondent 
nämnde att den ekologiska andelen har ökat i princip varje avdelning, men främst för frukt 
och grönt. Tre livsmedelsbutiker svarade att tillgången på varor och artiklar har ökat och 
ökar kontinuerligt, vilket bidrar till att kunden har större valmöjligheter idag. Samtidigt har 
kunderna även blivit alltmer kunniga och miljömedvetna.  
 
Sju av de tolv livsmedelsbutikerna var osäkra på hur stor andel av den totala försäljningen de 
ekologiska livsmedlen står för och kunde därmed inte ge ett exakt svar på detta. Svaren från 
de övriga fem tillfrågade livsmedelsbutikerna varierade mellan 8 till 15 % av den totala 
försäljningen. Samtliga respondenter svarade att de tycker att försäljningsökningen är 
märkbar, där exempelvis brister i butikens ekologiska utbud blir allt vanligare 
förekommande. Fem respondenter svarade att det är alltfler kunder som efterfrågar 
ekologiskt i butiken och att det därmed sker försäljningsökningar av ekologiskt. Kunderna 
förväntar sig att det ska finnas ekologiska alternativ för populära produkter i allt större 
uträckning. En respondent betonade att det skett en märkbar skillnad i efterfrågan på 
ekologiskt, men i och med att sortimentet samtidigt ökat så finns det i många fall ett 
ekoalternativ. En livsmedelsbutik belyste att om butiken saluför fler ekologiska varor, desto 
fler konsumenter provar det alternativet. En respondent nämnde att ICA (centralt) förser 
butiken med ett större sortiment i flera segment i och med den ökande efterfrågan. Vidare 
svarade två livsmedelsbutiker att efterfrågan är större än utbudet av ekologiskt idag. En 
respondent menar att ”Ökningen har stagnerat. Mkt beror på brist i leveranser samt 
långsam omställning av produktion av ekologiska livsmedel. Detta medför långsam takt i 
produktionsutvecklingen av ekologiska livsmedel.” På frågan vilken ekologisk vara som är 
populärast i butiken svarade majoriteten, tio av tolv, livsmedelsbutiker bananer. En 
respondent svarade att ekologisk mjölk är populärast ekologisk vara, medan en annan butik 
svarade att ekologiska ägg säljs bäst, därefter kommer bananer och mjölk.   
 
Alla respondenter svarade att deras livsmedelsbutik har som målsättning att utöka det 
ekologiska utbudet. En livsmedelsbutik menade att det beror på efterfrågan; om efterfrågan 
på ekologiskt ökar samt om varan säljer, då ökar butiken sitt utbud av den/de ekologiska 
varorna. En respondent betonade att en ökning av det ekologiska utbudet inte är ett mål, 
utan att detta skulle ske naturligt i takt med att efterfrågan på ekologiskt ökar. En 
livsmedelsbutik menade däremot att butikens målsättning är att hela tiden öka 
försäljningsandelarna på ekologiskt, medan en annan butik har som målsättning att ha minst 
ett ekologiskt alternativ inom varje kundgrupp. Vidare kommenterade en livsmedelsbutik att 
butiksytan är en begränsning för utökning av det ekologiska utbudet, men försöker tillgodose 
efterfrågan som finns. För Hemköps del nämns att deras egna varumärke Garant satsar stort 
på ekologiskt i framtiden.    
  
På frågan ”Vilka faktorer tror du ligger bakom försäljningsökningen av ekologiska 
livsmedel utifrån konsumentens perspektiv? svarade majoriteten (elva av de tolv tillfrågade 
butikerna) att en ökad miljömedvetenhet är en bidragande faktor till denna utveckling. 
Hälften av respondenterna svarade hälsosamt respektive trendigt som förklaringar till den 
ökande ekologiska försäljningen. Tre livsmedelsbutiker svarade att samhällspress respektive 
djurens välbefinnande är viktiga faktorer bakom denna försäljningsökning. Ingen 
respondent svarade att smakrikare/godare som argument bakom den ekologiska 
försäljningsökningen (Figur 5). Förutom de angivna alternativen så nämndes även en 
ytterligare faktor bakom försäljningsökningen; att barn och ungdomar kan påverka vad 
föräldrarna konsumerar. 
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Figur 5. Livsmedelsbutikernas argument till försäljningsökningen av ekologiska livsmedel. På frågan kunde 
man ange mer än ett alternativ.   

4.2.2 Problem och möjligheter 
Majoriteten av respondenterna (sju av tolv) svarade att de ser problem förknippade med en 
ökande försäljning av ekologiska livsmedel. De flesta respondenterna betonar att det 
lokalproducerade ska prioriteras och därför får inte en ökad import och försäljning av 
ekologiskt ske på bekostnad av lokalproducerat och närodlat. En respondent svarade; ”Som 
sagt så innebär ju ekologiskt inte samma sak som lokalproducerat. Här upplever jag att 
kunderna har svårt att hålla isär detta. Ekologiskt tror man ofta också innebär 
lokalproducerat vilket inte är fallet. Ska kunden välja eko eller lokalt?”. En kommentar 
handlade om att den ökande efterfrågan kan skapa problem då utbudet ska tillmötesgå 
efterfrågan, vilket det i vissa fall inte gör. En respondent nämnde att längre transporter kan 
bli en konsekvens vilket är en problematik. Fyra respondenter var osäkra i frågan medan en 
respondent inte tycker det finns problem med försäljningsökningen av ekologiskt. En 
livsmedelsbutik pekade istället på fördelen med ekologiskt och menade att inte all mat 
behöver vara billig. Vidare menade en annan livsmedelsbutik att det endast är positivt om 
konsumenter vill handla och äta ekologiskt för att minska ned på dess klimatpåverkan. En 
respondent svarade; ”Ja om vi ska kunna ha en hel befolkning som ska äta ekologiskt har vi 
stora utmaningar framöver.” 

Majoriteten av de tillfrågade livsmedelsbutikerna (11 av 12) svarade att det finns möjligheter 
förknippade med en ökande försäljningen av ekologiska livsmedel. Tre respondenter svarade 
att det främjar mer medvetna val i matbutiken och intresset för hur varorna produceras och 
transporteras ökar även. Även här betonar två livsmedelsbutiker betydelsen av det av det 
lokalproducerade. Det finns en strävan efter att hela Sverige ska leva och kunna förse 
kunderna med hållbar mat. En respondent svarade att ”Vi i Sverige har redan idag de 
strängaste reglerna och utvecklingen måste gå mot information att svenska produkter har 
högre krav än övriga, tex. lök.” En annan livsmedelsbutik svarade att en fördel med en ökad 
ekoförsäljning är att flera odlare växlar om till ekologiskt jordbruk. Men menar å andra sidan 
att det finns kunder som endast utgår ifrån priset på livsmedel, vilket då inte berör dem och 
därmed ser inte möjligheter med denna försäljningsökning av ekologiskt. En respondent 
svarade att; ”Det är positivt att kunderna blir mer medvetna och ställer högre krav. Det 
ställer i sin tur krav på oss och hela livsmedelsindustrin. Dock står prisfokus i den andra 
vågskålen vilket gör det svårt. Kunderna behöver förstå att det är svårt att både få högsta 
kvalité framställt på ett schysst sätt och dessutom ett väldigt lågt pris.”   
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4.2.3 Kontroll av ekologiska livsmedel 
Sju av de tolv tillfrågade livsmedelsbutikerna var osäkra kring kontrollen av ekologiska 
livsmedel. Vidare svarade fyra livsmedelsbutiker att de tycker att kontrollen är bra, 
respektive en livsmedelsbutik som svarade att kontrollen är dålig. En respondent svarade att 
de har förtroende för märkningen-/ar som finns på marknaden medan en annan respondent 
svarade att enligt deras vetskap fungerar kontrollen tillfredställande. En livsmedelsbutik 
svarade att; ”Man ska vara säker på det man köper/säljer.” Hälften av de tillfrågade 
respondenterna var osäkra kring om de tycker att kraven på de ekologiska leverantörerna är 
tillräckliga. Vidare svarade fem respondenter att kraven är tillräckliga medan en respondent 
däremot menade att kraven är otillräckliga. En kommentar handlade om att kraven från de 
märkningar som finns är pålitliga, att det är KRAV som sköter denna certifiering av företag. 
En respondent betonade att spårbarheten är väldigt viktig om något har gått fel. En annan 
livsmedelsbutik svarade; ”Kan inte gå in i detalj i den frågan men litar på att min centrala 
organisation ser till att allt efterlevs.” 
 

5 Diskussion  

5.1 Argument bakom ekokonsumtion 
Majoriteten (88 %) av respondenterna i konsumentenkäten svarade att de handlar ekologiskt 
och det är främst på grund av att det är bättre för miljön, därefter hälsosamt samt 
smakrikare/godare. De konsumenter som inte handlar ekologisk mat gör det främst på 
grund av det högre priset på dessa produkter än konventionellt odlade livsmedelsprodukter. 
Flertalet livsmedelsbutiker nämner detta, att det är kunder som endast utgår ifrån priset på 
livsmedel och därmed inte är intresserade av ekologiskt på grund av det högre priset. Ett 
exempel på detta är en livsmedelsbutik som nämner att; ”…Kunderna behöver förstå att det 
är svårt att både få högsta kvalité framställt på ett schysst sätt och dessutom ett väldigt 
lågt pris.” Flera konsumenter nämner i enkäten att de handlar ekologiskt i större 
utsträckning om det inte är så stor prisskillnad. Enligt en Sifo-undersökning från 2014 
svarade konsumenter som inte köper KRAV- märkt att de inte gör detta för att varorna är för 
dyra (ej prisvärda) samt ett lågt förtroende för märkningen (Sifo 2014). Dock svarade cirka 
en tredjedel av deltagande konsumenterna att de tycker KRAV- märkningen är prisvärd. Sifo-
undersökningen 2015 (om konsumenters attityder och preferenser för konsumtion av 
ekologiskt märkningarna) visar att betalningsviljan för KRAV mot icke- ekologiskt ligger på 
en oförändrad nivå 2015 jämfört med året innan. Åren dessförinnan ökade dock 
betalningsviljan. Undersökningen visar även på att köpfrekvensen ökar då konsumenten har 
kunskap om att KRAV har strängare regler än EU-lövet. De viktigaste faktorerna bakom val 
av livsmedel är smak, hälsa och pris och därefter kommer aspekter såsom lokalproducerat 
och ekologiskt (Sifo 2015). Studien visar även på att kvinnor köper mer KRAV-märkt än män, 
dock hade denna skillnad minskat 2015 jämfört med året innan. Kundgruppen över 30 år 
köper KRAV- märkt i högst utsträckning (Sifo 2015), tillskillnad från Sifo-undersökningen 
2014 som visade att det var 21–30 åringarna som köpte mest KRAV-märkt (Sifo 2014). På 
frågeställningen ”Vad är viktigast när du handlar?” svarade 38 % av respondenterna 
ekologiskt år 2014 (jämfört med 25 % år 2012), 45 % svarade lokalproducerat år 2014 
(jämfört med 35 % år 2012) samt 57 % svarade priset år 2014 (jämfört med 63 % år 2012), 
enligt KRAV:s marknadsrapport 2015 (KRAV 2015B). Coop: s hållbarhetsrapport 2015 
belyser att konsumenterna gör alltmer medvetna val i butiken då de efterfrågar mer svenskt, 
ekologiskt samt etiskt producerad mat (Coop 2015B). 
 
Från båda enkätundersökningarna framkom det att bananer är den populäraste 
ekoprodukten. För Willys är frukt och grönt den varugrupp som är populärast, som ökat 
mest i försäljning. Även ekologiskt bröd respektive ost har ökat mycket under 2015, där 
delvis ett ökat utbud är en förklaring (Ekoweb 2016). För Coop är ekologisk barnmat den 
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populäraste produktkategorin, men ekologiska bananer samt annan frukt och bär, mejeri och 
grönsaker ökade stort under 2015 (Coop 2016D). Enligt Sifo-undersökningen 2014 är ägg det 
livsmedlet som köps mest KRAV-märkt, då det upplevs som mest prisvärt och som man helst 
vill köpa lokalproducerat. Frukt och grönt handlas även mycket KRAV-märkt, enligt denna 
undersökning (Sifo 2014). Drivkrafterna bakom varför konsumenterna väljer att handla 
KRAV- märkt varierar beroende på produktkategori. När det gäller frukt och grönt är de 
främsta drivkrafterna att välja KRAV-märkt att det ej innehåller bekämpningsmedel, 
klimatet samt hälsan. KRAV-märkt kaffe och te väljs främst på grund av att det inte 
innehåller bekämpningsmedel och för socialt ansvar. Hänsyn till djurs välmående ses som 
viktigaste faktorn bakom konsumtion av KRAV- märkt kött och ägg (Sifo 2014).  
 
Några av de deltagande konsumenterna betonar att lokalproducerade livsmedel ska 
prioriteras framför ekologiska. Även flera respondenter i butikenkäten nämner betydelsen av 
lokalproducerat och närodlat. Vissa respondenter menar att en ökad import av ekologiskt 
inte får ske på bekostnad av lokalproducerat, vilket kan bli en konsekvens vid en ökande 
efterfrågan på ekologisk mat. En respondent från en livsmedelsbutik menar att kunder i flera 
fall blandar ihop ekologiskt och lokalproducerat och tror att det har samma betydelse, och 
ställer sig frågan om kunden då ska välja eko eller lokalproducerat. ICA betonar betydelsen 
av lokalproducerad mat och därför har de flesta butiker några produkter som är lokalt 
producerade. Syftet är att stödja lokala jobb, småskalig produktion samt erbjuda mångfald i 
butikens utbud. Alla lokalproducenter har olika förutsättningar; exempelvis kan en lokal 
tillverkare endast ha förmåga att leverera till närmaste butikerna (ICA 2016C). 
Lokalproducerad mat har flera fördelar då transporterna i många fall kan minskas, 
arbetstillfällen skapas lokalt samt de betande djuren skapar öppna landskap. Samtidigt kan 
transparensen och kontrollen på detta sätt öka i livsmedelsproduktionen (KRAV 2015C). Det 
finns studier som visar på att utsläpp från svenska livsmedel så som kött, ägg och mjölk är 
lägre jämfört med utsläppen från importerade livsmedel, dvs. från samma produktion i andra 
länder i EU. Den främsta fördelen med lokalproducerat som brukar diskuteras är de 
minskade transporterna produktionen ofta innebär. Dock är även transportsättet av 
avgörande betydelse för hur stor klimatpåverkan blir från lokalproducerade produkter 
(Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket 2013). Länge har det funnits en 
diskussion om ekologiskt importerade livsmedel eller lokalproducerade konventionella 
livsmedel är att föredra i klimatsynpunkt. Detta svåra konsumtionsval kompliceras 
ytterligare då det samtidigt finns olika faktorer som spelar in i denna jämförelse.          

5.2 Försäljningsökning och målsättning med ekologiskt  
Majoriteten av de tillfrågade livsmedelsbutikerna svarade att det skett en försäljningsökning 
av ekologiska livsmedel mellan 2014 och 2015. Respondenterna menade att både tillgången 
på varor och artiklar har ökat och ökar kontinuerligt, vilket bidrar till att kunden har större 
valmöjligheter idag. Samtidigt har kunderna även blivit alltmer kunniga och miljömedvetna. 
Även nationellt har ICA:s ekologiska försäljning ökat sedan 2013. Satsningen ”Välj eko” i 
butik och i media har bland annat varit en bidragande faktor bakom denna 
försäljningsökning. ICA har för nuvarande en total marknadsandel på cirka 50 % i 
detaljhandeln. På ICA tror man att efterfrågan på ekologiskt kommer fortsätta öka bland 
konsumenter, men det kan samtidigt bli ett problem då efterfrågan överskrider utbudet i 
butikerna. Idag är ICA: s totala ekoandel 6,5 % av den totala försäljningen (Ekoweb 2016). De 
andra större livsmedelskedjorna i Sverige har även haft en ökning av ekologiska försäljningen 
de senaste åren. Coop som har haft ekologiska produkter i sortimentet sedan 1985 (Coop 
2016C) ökade sin försäljning av ekologiska livsmedel med cirka 20 % under 2015, från en 
redan hög nivå. Andelen ekologiskt av den totala försäljningen låg under 2015 på cirka 9,2 %, 
vilket gör Coop till den detaljhandelskedjan som har högst ekoandel (Coop 2016D). Faktorer 
bakom försäljningsökningen är bland annat olika ekoerbjudanden, satsningen ”Veckans eko” 
(nedsatta priser på utvalda ekolivsmedel) tillsammans med en stark efterfrågan från 
konsumenter. På Coop tror man att försäljningen av ekologiskt fortsättningsvis kommer att 
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öka, dock nämns brister i form av antalet ekologiska producenter i Sverige vilket kan bli ett 
problem då efterfrågan är större än utbudet (Coop 2016D). På Willys ökade försäljningen av 
ekologiska livsmedel med cirka 45 % 2015. Willys ekoandel av den totala försäljningen låg 
2015 på 5,2 %, vilket är en ökning från 3,6 % 2014 (Ekoweb 2016). Idag innehåller var 
tredje kundkorg på Willys en ekologisk vara. En ökad efterfråga är en konsekvens av lägre 
priser på ekologiskt jämfört med konventionellt odlad mat men även ett utökat utbud 
(Axfood 2016A). För Hemköp ökade försäljningen av ekologiska livsmedel med cirka 44 % 
under 2015. Hemköps ekoandel av den totala försäljningen låg på 8,1 % 2015 jämfört med 6 
% 2014. (Ekoweb 2016). En förklaring till Hemköps försäljningsökning kan vara olika 
satsningar så som utfasning av konventionella bananer i sitt sortiment och att en 
prisvärdeskampanj startades 2015 (Ekoweb 2016). 
 
Majoriteten av respondenterna från båda enkätundersökningarna svarade att en ökad 
miljömedvetenhet är den främsta bidragande faktorn bakom försäljningsökningen av 
ekologiska livsmedel i Sverige. Enligt Sifo-undersökningen 2015 har kännedomen och 
kunskapen om märkningarna KRAV och EU- lövet ökat de senaste åren och allt fler har en 
positiv inställning till dessa märkningar. Förtroendet för de vanligaste ekologiska 
märkningarna i svenska livsmedelsbutiker har därmed ökat (Sifo 2015). På denna 
frågeställning svarade ungefär hälften av konsumenterna och livsmedelsbutikerna att 
faktorerna trendigt och hälsosamt bidrog till den ekologiska försäljningsökningen. Vidare 
var det cirka 40 % av konsumenterna och tre livsmedelsbutiker som menade att 
samhällspress respektive djurens välbefinnande var viktiga faktorer till denna utveckling. 
Det som skilde respondenterna åt var att 22 % av konsumenterna svarade 
Smakrikare/godare som en anledning till att ekologiskt har blivit alltmer populärt, medan 
ingen livsmedelsbutik höll med om denna faktor. Cirka hälften av konsumenterna är nöjda 
med det nuvarande ekologiska utbudet i affärer och flera respondenter tycker att det blivit 
bättre utbud men att det fortfarande finns brister i utbudet. Även här är det många som 
betonar det lokalproducerade och vill att utbudet av även detta ska öka. Flera respondenter i 
enkätundersökningen menar även att utbudet på ekologiska livsmedel i många fall beror på 
livsmedelsbutikens storlek; om butiken är större finns ofta ett bättre ekoutbud. En 
livsmedelsbutik menar just att butiksytan är en begränsning i deras fall för att kunna utöka 
deras ekoutbud. Alla deltagande livsmedelsbutiker i enkätundersökningen menar att de har 
som målsättning att utöka deras ekologiska utbud i framtiden. Några livsmedelsbutiker visar 
på ett mer proaktivt arbete med uppsatta mål kring exempelvis ökning av ekologiska 
försäljningsandelar. Andra livsmedelsbutiker har däremot inte fastställda mål kring utökning 
av ekologiska utbudet och agerar därmed mer reaktivt; utökar utbudet av just den varan som 
säljer. ICA har som målsättning nationellt att kunna erbjuda ekologiska alternativ inom alla 
produktgrupper (ICA 2016C). Willys kommer framåt öka antalet ekoprodukter men även 
andelen ekologiska produkter till lägre priser och främst satsa på ekologiska varor till 
barnfamiljen (t.ex. barnmatsortimentet). Hemköp har som målsättning till 2017 att öka 
försäljningens ekoandel till 10 % (Ekoweb 2016).  

5.4 Problem och möjligheter 
Majoriteten av livsmedelsbutikerna svarade att de ser problem förknippade med en ökande 
försäljning av ekologiska livsmedel och det handlar främst om att det lokalproducerade ska 
prioriteras och därmed bör en ökad import och försäljning av ekologiska livsmedel inte ske 
på bekostnad av lokalproducerat. Även här nämnde en respondent att konsumenter ibland 
blandar ihop ekologiskt och lokalproducerat. Det finns dock ingen officiell definition vad 
lokalproducerat/ närproducerat innebär, vilket gör det möjligt för olika tolkningar. Det 
handlar i stort att maten ska ha producerats och konsumerats inom ett område (KRAV 
2015C). Lotter (2008) menar att en expansion av den ekologiska livsmedelsindustrin; från 
mindre entreprenörsföretag till storskaliga, konkurrerande företag på den globala 
marknaden och den globala handeln har ifrågasatts. Orsaken är att de huvudsakliga 
värderingarna bakom det ekologiska jordbruket (konsumtion av lokala produkter och den 
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nära länken mellan producent och konsument, samt hållbarhet och social jämlikhet) kan 
komma att sättas på spel alltmer när ekointresset hos företagen ökar. För att förhindra denna 
situation behövs stöd till lokalproduktion samt belysa sociala värderingar, enligt Lotter 
(2008). Vidare finns det vissa faktorer som behöver belysas inom den ekologiska 
livsmedelsproduktionen så som arbetsförhållanden, inkomstfördelningen, 
livsmedelsdistributionen samt forskning för att inte dessa frågor ska äventyras (Lotter 2008).     
 
Flera livsmedelsbutiker nämnde att det ekologiska utbudet behöver svara på den ökande 
efterfrågan på ekologiskt. Det är problematiskt då brister i utbudet blir alltmer 
förekommande. En respondent menade att en ökad efterfrågan på ekologiskt kommer 
innebära långväga transporter och därmed utsläpp detta medför. En annan respondent 
belyser att det finns stora utmaningar framöver om hela befolkningen ska äta ekologiskt. 
Flera livsmedelsbutiker svarade att de tycker det finns möjligheter kopplade till en ökande 
försäljning av ekolivsmedel. Det kan främja mer medvetna val i matbutiken och ett ökat 
intresse för hur varorna produceras och transporteras. Här betonas även det 
lokalproducerade och att Sverige har de strängaste reglerna och har högre krav än andra 
länder. Enligt Sifo- undersökningen 2015 ökade köpfrekvensen hos respondenterna om 
personen hade kunskap om att KRAV har strängare regler än EU-lövet (Sifo, 2015). En 
respondent menade att en fördel med ekoökningen är att det bidrar till att flera odlare växlar 
om till ekologiskt jordbruk.  

5.5 Kontrollen 
Syftet med kontrollen av ekologiska livsmedel som säljs i livsmedelsbutiker är att det ska 
finnas en transparens eller uppriktighet gällande livsmedlets innehåll. Kontrollen av 
ekologiska livsmedel ska därmed medföra att endast ”riktiga” ekologiska livsmedel ska få 
märkas med EU- ekologiska märkningen (”EU-lövet”) (Livsmedelsverket 2016A). Hälften av 
de tillfrågade respondenterna i butikenkäten tycker att kontrollen fungerar bra, medan några 
var osäkra. Ett flertal respondenter svarade att de har förtroende för märkningarna som finns 
på marknaden och någon respondent svarade att enligt deras vetskap fungerar kontrollen 
tillfredställande. Hälften av de tillfrågade respondenterna instämmer att kraven på de 
ekologiska leverantörerna är tillräckliga, medan övriga är osäkra i frågan. En respondent 
menade att spårbarheten är väldigt viktig om något har gått fel. En respondent svarade att; 
”Man ska vara säker på det man köper/säljer.” Det behöver finnas en god spårbarhet för att 
alla varor ska gå att spåra till var och när de tillverkades (ICA 2016F). Vidare är det 
betydelsefullt med säkra leverantörer för ICA, så att kunderna ska känna sig trygga med 
utbudet av varor. Kraven som finns är att alla leverantörer ska vara certifierade enligt en 
tredjepartsstandard. Dock har ICA:s egna produkter högre krav än dessa vilket inkluderar 
GFI:s (Global Food Safety Intiative) godkända standarder för produktion av livsmedel etc. 
Dessa produkter ska även uppfylla högre krav inom miljö, djuromsorg samt socialt ansvar. 
ICA ställer miljö-, kvalitet- samt sociala krav i alla led i leverantörskedjan (ICA 2016G). 
Ansvaret kring kvalitetscertifieringen av de mindre lokala leverantörerna ligger centralt på 
ICA, vilket ska ske för att säkerställa att de följer kraven om livsmedelssäkerhet och därmed 
följer lagstiftningen (ICA 2016C). Coop genomför varje år ett flertal revisioner av leverantörer 
till deras varumärken för att upprätthålla en hög kvalitet. Leverantörerna kontrolleras om de 
följer livsmedelslagstiftningen, Coop: s varukvalitetskrav, genomgång av dokumentation och 
besök av produktionen. Vidare testas spårbarheten och märkningen (Coop 2016G). Coop har 
samarbete med ett flertal ekobönder runt om i Sverige, vilket är en förutsättning för att 
upprätthålla det ekologiska sortimentet i butikerna (Coop 2016H). Coops produkter ska följa 
IFOAM (globala paraplyorganisationen för ekologisk certifiering) kriterier som gäller som 
minimiregler för EU:s ekologiska produktion. Sedan 2009 har EU:s ekologiska märke blivit 
obligatoriskt på alla ekologiska produkter (Coop 2016E). Vad gäller Garants leverantörer så 
måste de följa uppförandekoden som de signerat, vilket menas med att de kan påverka 
arbetsvillkor etc. Uppförandekoden, som är ett frivilligt åtagande, ligger till grund för 
besluten som fattas vilket påverkar miljö, människa och samhälle (Garant 2016C).  
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5.6 Storskalig konversion till ekologiskt jordbruk  
En respondent i butikenkäten menade att det finns problem kopplade till en ökande 
försäljning av ekologiska livsmedel, ”Ja om vi ska kunna ha en hel befolkning som ska äta 
ekologiskt har vi stora utmaningar framöver.” Försäljningsökningen av ekologiska 
livsmedel i Sverige och i många andra länder de senaste åren innebär att alltmer 
jordbruksmark skulle behöva konverteras till ekologiskt jordbruk för att kunna möta denna 
ökande efterfrågan. Det intensiva konventionella jordbruket har det senaste årtiondena 
bidragit till stora skördar, dock har de icke-hållbara jordbruksmetoderna lett till många 
miljöproblem och är en av de största källorna till växthusgasutsläpp idag (Badgley et al. 
2007). Men å andra sidan behövs mindre odlingsytor i det konventionella jordbruket jämfört 
med det ekologiska. Därmed sparas odlingsytor för bevarande av naturområden och artrika 
biotoper, men samtidigt är intensiv odling på begränsad yta omdiskuterat (Rosenkvist 2014). 
Det ekologiska jordbruket anses vara ett mer hållbart produktionssystem där bland annat 
inga kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används i produktionen. Denna 
produktionsmetod gynnar den biologiska mångfalden. Vidare är djurens välbefinnande av 
betydelse i det ekologiska jordbruket (Jordbruksverket 2016). Den ekologiska arealen i 
Europa har ökat de senaste åren. År 2013 stod den ekologiska arealen för 2,4 % av den totala 
jordbruksmarken i Europa (Willer och Schaack 2015). Även globalt har den ekologiska 
arealen ökat de senaste åren (FAO 2014A).  

En storskalig övergång till ekologiskt jordbruk är omtvistat då produktionsförmågan av det 
ekologiska jordbruket ofta ifrågätts. Vissa studier pekar på att det ekologiska jordbruket 
skulle kunna producera tillräckligt med mat för jordens befolkning i framtiden. Foley (2005) 
menar att det nuvarande ekologiska jordbruket kan producera tillräckligt med mat till både 
nuvarande och framtida befolkning på jorden. Genom det ekologiska produktionssättet 
skulle jorden samtidigt behålla dess bördighet. Foley (2005) förespråkar att ekologisk odling 
både lokalt och globalt kan stå för hela livsmedelsförsörjningen. Vidare finns det även en 
möjlighet att den brukade jordbruksarealen skulle kunna minskas vid en övergång till 
ekologiskt jordbruk. Även Badgley et al. (2007) menar att tillräckligt med mat för världens 
befolkning kan produceras med ekologiska jordbruksmetoder. Samtidigt skulle jordbrukets 
miljöpåverkan minskas. Foley (2005) nämner dock ett flertal utmaningar i form av 
ekonomiska, kunskaps- och agronomiska faktorer vid en omställning till ekologiskt jordbruk. 
Foley (2005) menar att det är betydelsefullt att incitamenten förbättras för både jordbrukare 
och konsumenter att engagera sig för ekologiskt jordbruk. Både Foley (2005) och Badgley et 
al. (2007) nämner behovet av ett utökat stöd för forskning om agroekologiska metoder. Detta 
i syfte att sträva i riktningen mot en storskalig konversion till ekologiskt jordbruk. För att 
uppnå detta är det betydelsefullt att det finns en engagerad allmänhet (Foley 2005).    
 
Enligt Ponti, Rijk och Ittersum (2012) är produktionsförmågan den viktigaste frågan för det 
ekologiska jordbruket. Det är av avgörande betydelse att det ekologiska jordbruket kan 
producera tillräckligt med mat för framtida befolkning på jorden. Enligt studien är 
avkastningen från det ekologiska jordbruket i genomsnitt 20 % mindre skördar än det 
konventionella jordbruket. Dock betonas att skillnader i produktionsförmågan beror mycket 
på region och växtgrupp. På grund av brist på näringsämnen i de ekologiska systemen vid 
växelbruk skulle skördeförlusterna kunna vara ännu större än 20 %. Framtida forskning bör 
därmed ha fokus på att öka denna kapacitet i både det ekologiska och konventionella 
jordbruket (Ponti, Rijk och Ittersum 2012). Connor (2007) fastslår att en storskalig 
produktion av ekologiskt inte skulle kunna producera tillräckligt med mat för världens 
befolkning. Orsaken är att avkastningen från ekologisk odling är för knapp idag. De 
konventionella kvävegödningsmedlen kan heller inte ersättas av ekologiska metoder som 
baljväxter som täckgrödor, vilket medverkar till att ekologiskt jordbruk har sämre avkastning 
än konventionellt jordbruk (Connor 2007). Reganold ochWachter (2016) menar att det 
ekologiska jordbruket länge har varit omtvistat huruvida det är ett jordbruk som är 
tillräckligt effektivt och om det därmed är en metod att föredra för livsmedelsproduktion. 
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Trots kritik mot det ekologiska jordbruket som en ineffektiv jordbruksmetod, så har den 
ekologiska livsmedelsförsäljningen ökat mycket. I studien nämns att nackdelen med 
ekologiskt jordbruk är att det ger mindre skördar. Det positiva är att de är mer miljövänliga, 
lönsamma samt ger mer näringsrika livsmedel som innehåller mindre bekämpningsmedel än 
konventionellt jordbruk. Reganold och Wachter (2016) nämner ytterligare aspekter som gör 
det ekologiska jordbruket mer fördelaktigt då det leder till både ekologisk och social 
hållbarhet i form av större ekosystemtjänster och sociala tjänster. Vidare förespråkas att det 
behövs en blandning av ekologiska och andra innovativa odlingssystem i framtiden för att 
uppnå ett hållbart jordbrukssystem som kan mätta jordens befolkning. Reganold och 
Wachter (2016) fastställer att det finns hinder för att uppnå ett hållbart jordbrukssystem och 
att det därmed krävs olika styrmedel för att underlätta denna utveckling.   

Lotter (2008) menar att avkastningen från ekologiska odlingar var cirka 10–20 % mindre än 
från konventionella odlingar. Detta gäller framförallt i-länder där kemiska 
bekämpningsmedel och konstgödsel används i hög utsträckning. Dock beror detta mycket på 
vilken gröda som odlas. Tidigare jordbrukssystem är en annan aspekt som avgör resultatet 
vid en övergång till ekologiskt jordbruk (FAO 2014B). Andra studier visar att det är i 
låginkomstländer och tropiska länder som ett ekologiskt jordbruk ger större skördar än 
konventionellt jordbruk (Badgley et al. 2007). Kirchmann och Thorvaldsson (2000) menar 
att det är problematiskt att många länder i bland annat Europa förespråkar det ekologiska 
jordbruket som den enda lösningen för den framtida livsmedelsproduktionen. Detta eftersom 
det finns osäkerheter kring det ekologiska jordbrukets betydelse för en hållbar utveckling, i 
form av bättre miljö och bättre livsmedelsprodukter. Istället bör fokus ligga på forskning 
kring precisionsjordbruk, maximal recirkulation, jordbruk som bidrar till låg urlakning och 
hantering av markbiologiska processer (Kirchmann och Thorvaldsson 2000).  

Sammanfattningsvis visar vissa studier på att det kan det ske en övergång från konventionellt 
till ekologiskt jordbruk utan att det sker stora skördeförluster och matbrist. Ekologiskt 
jordbruk skulle därmed i vissa fall kunna bidra till ökade skördar, vara fördelaktigt för miljön 
samt producera tillräckligt med mat för att mätta världens befolkning. Medan andra studier 
visar på motsatsen; att ekologiskt jordbruk ger mindre skördar, är en ineffektiv 
jordbruksmetod samt inte behöver vara fördelaktigt för miljön. Vissa studier hävdar att det 
behövs en blandning av ekologiska och andra innovativa odlingssystem för ett hållbart 
jordbrukssystem.  

5.7 Lokalproducerat och framtiden 
Från både butikenkäten och konsumentenkäten framkom att många respondenter vill främja 
det lokalproducerade. I denna kontext växer frågan fram hur Sveriges framtida jordbruk och 
livsmedelsproduktion bör vara, som på grund av bland annat ökad import, håller på att 
minskas alltmer (LRF 2012). Om man både ser till lokalproducerat och ekologiskt, har 
andelen ekologisk odlad jordbruksmark ökat de senaste åren i Sverige, och den sammanlagda 
ekologiska arealen i Sverige 2015 var 519 204 hektar, vilket är cirka 17 % av den totala arealen 
jordbruksmark i Sverige (Jordbruksverket 2016B), dock är det fortfarande en liten del av den 
totala livsmedelsproduktionen som produceras ekologiskt. Sverige ligger på sjätteplats på 
listan över de största ekomarknaderna i Europa och landet står för 4,4 % av Europas 
ekomarknad. Sverige har även en förhållandevis hög ekokonsumtion per person och år 
jämfört med genomsnittet för Europa (KRAV 2015B). Enligt Ekoweb (2016) är Sverige det 
land i världen där ekoförsäljningen har ökat mest sedan 2013. Det finns därmed ett allt större 
konsumenttryck på ekologiska livsmedel idag då försäljningen av ekomat ökar i Sverige 
(Ekoweb 2016). I och med att Sverige både har förutsättningarna för ett hållbart jordbruk 
som produceras med lokala förnybara resurser (Björklund et al. 2008) och har de strängaste 
reglerna och högre krav än andra länder, borde det lokalproducerade belysas alltmer. Denna 
utveckling bör eftersträvas, istället för att landet blir alltmer importberoende. Flera 
livsmedelsaktörer betonar betydelsen av svenska livsmedel och att lokalproducerat ska 
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prioriteras alltmer. Exempelvis förespråkas att välja svensk mat på ICA:s hemsida i och med 
att Sverige har ett av världens bästa djurskydd, nolltolerans mot salmonella, ingen 
antibiotikaanvändning för friska djur och har rent vatten etc. (ICA 2016H). Idag har Sverige 
blivit alltmer importberoende då ungefär hälften av maten som konsumeras importeras (LRF 
2012) och därmed minskar landets självförsörjningsgrad. Vidare kan det finnas ett behov av 
information kring ekologiska märkningar; som att exempelvis KRAV- märkningen har högre 
krav inom vissa områden än EU- lövet. Trenden kommer fortsättningsvis gå mot en ökad 
efterfrågan på ekologiskt i och med att konsumenterna blir alltmer medvetna och efterfrågar 
ekomat. Många konsumenter anser att den ekologiska maten är mer miljövänlig, hälsosam 
och smakrikare än konventionellt odlad mat. Ett problem är dock att efterfrågan är större än 
utbudet. Det är flera faktorer som ligger bakom denna brist, vilket handlar om att 
planeringen av volymer är svårare än det konventionella jordbruket i och med gällande 
växtskydd och klimatförhållanden. Vidare har det ekologiska jordbruket långa 
produktionscykler och växtföljder vilket ger fördröjda svar kring produktionsvolym. Ett 
annat problem är att undersektorer i leverantörskedjan inte är helt uppbyggda (European 
Commission 2010). Ekoweb (2016) betonar att produktutveckling av ekologiska livsmedel är 
ett område som behöver förbättras i framtiden. Rapporten belyser ett eventuellt framtida 
problemområde; att ett minskat förtroende för ekologiska certifieringarna kan komma att 
påverka den ekologiska försäljningen negativt. Det minskade förtroendet kan vara en följd av 
fusk; att konventionella produkter märks som ekologiska. Brister i denna kontroll skulle 
därmed kunna ske i detaljhandeln. Vidare nämns så kallad ”greening” (en handel med 
ekocertifikat) vilket skulle kunna bli ett framtida problem (Ekoweb 2016). Ett ytterligare 
problemområde är att andelen ekologisk jordbruksmark fortfarande är knappa på jorden, 
fastän de ökat de senaste åren. Idag står dock redan jordbruket för den största 
landanvändningen, 38 % av jordens landyta används som jordbruksmark. Jordbruket har 
därmed orsakat stor avskogning och omformat landskapet samtidigt som urbana områden 
breder ut sig. De redan uppodlade jordbruksmarkerna är de mest lämpliga för 
jordbruksproduktion idag (Foley et al. 2011). I den pågående klimatförändringen där tre av 
Rockströms et al. (2009) definierade nio planetary boundaries redan idag har överskridits, 
är det dock av yttersta vikt att det sker en omställning till ett mer hållbart jordbruk. Om 
nuvarande markanvändning och befolkningsökning fortsätter i samma takt, kommer NPP- 
gränsen (växternas primärproduktion) vara nådd inom de närmaste decennierna, enligt 
Running (2012). Det intensiva jordbruket är en av de största källorna till växthusgasutsläpp 
idag och samtidigt orsakar många negativa effekter på miljön. Ett hållbart jordbruk är en 
nödvändighet; som både kan minska dess klimatpåverkan och samtidigt svara för världens 
mattillgång som kommer behöva öka (och fördelas jämlikt) när världens befolkning ökar i 
framtiden.  

6 Slutsats  

För majoriteten av de tillfrågade livsmedelsbutikerna i enkäten hade det skett en 
försäljningsökning av ekologiska livsmedel mellan 2014 och 2015. För att bemöta denna 
ökande efterfrågan har alla livsmedelsbutiker som målsättning att utöka det ekologiska 
utbudet i framtiden. Vissa respondenter visar på ett mer proaktivt arbete, då de har 
fastställda mål kring utökning av ekologiska försäljningsandelar. Livsmedelsbutiker saluför 
alltfler ekologiska livsmedel samtidigt som kunderna förväntar sig att ekologiska alternativ 
ska finnas i högre utsträckning idag. Hälften av de tillfrågande konsumenterna i enkäten är 
nöjda med nuvarande ekologiska utbud i livsmedelsbutikerna. Enligt flera respondenter har 
det ekologiska utbudet förbättrats de senaste åren, men det finns fortfarande brister inom 
vissa varugrupper. Även prisskillnaden mellan ekologiska och konventionella livsmedel 
kritiserades. I vissa fall kan livsmedelsbutikens storlek vara av betydelse, där större butiker 
ofta innebär ett bredare ekoutbud. Lokalproducerade livsmedel bör belysas mer i 
livsmedelsbutiker i kombination med utökning av det ekologiska utbudet. Det är en ökad 
miljömedvetenhet bland konsumenter som är den främsta bidragande faktorn bakom 
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försäljningsökningen av ekologiska livsmedel i Sverige, enligt enkätrespondenterna. Vidare 
anses ekologiska livsmedel vara hälsosamma och samtidigt vara trendigt för många 
konsumenter. Därefter kommer samhällspress och djurens välbefinnande som viktiga 
bakomliggande faktorer till den ekologiska försäljningsökningen.     

Majoriteten av livsmedelsbutikerna anser att det finns problem förknippade med en ökande 
försäljning av ekologiska livsmedel. Det handlar främst om att det lokalproducerade ska 
prioriteras och därmed bör en ökad import och försäljning av ekologiska livsmedel inte ske 
på bekostnad av lokalproducerat. Vidare är det problematiskt då brister i livsmedelsbutikers 
ekoutbud blir alltmer förekommande samt att denna utveckling innebär långväga 
transporter. Flera livsmedelsbutiker anser att det finns möjligheter kopplade till en ökande 
försäljning av ekolivsmedel. Det kan främja mer medvetna val i matbutiken och ett ökat 
intresse för hur varorna produceras och transporteras. Här betonas även det 
lokalproducerade och att Sverige har de strängaste reglerna och har högre krav än andra 
länder. Kontrollen av ekologiska livsmedel fungerar bra enligt flertalet livsmedelsbutiker. Det 
finns ett förtroende för märkningarna på marknaden och kraven på de ekologiska 
leverantörerna anses tillräckliga. Flertalet respondenter var även osäkra i frågan. Dock 
betonas betydelsen av en god spårbarhet i livsmedelsproduktionen.      
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Bilaga 1 

Konsumentenkät 

1. Handlar du ekologisk mat? 

            Ja           

            Nej  

2. Om du svarade `ja´ på fråga 1, Varför handlar du ekologisk mat? (Kan ange 
flera svarsalternativ) 

            Hälsosamt 

             Bättre för miljön (ej bekämpningsmedel osv.) 

             Smakrikare/godare 

             Trendigt 

Annan (var god ange):                                  

3. Om du svarade `nej´ på fråga 1, varför köper du inte ekologiskt? (Kan ange 
flera svarsalternativ) 

            Priset/ för dyrt   

            Ointresserad/bryr mig ej   

           Vana/beteende 

           Lågt förtroende  

Annan (var god ange):                              

4. Hur ofta handlar du ekologiskt?  

            Alltid (varje inhandlingstillfälle)   

            Ofta (några ggr/vecka)                  

            Ibland (några ggr/månad) 

            Sällan (några ggr/år) 

            Aldrig 

 

5. Vilken ekologisk vara/-or handlar du mest? (Kan ange flera svarsalternativ) 

           Bananer 

           Kaffe/te 
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           Mjölk 

           Ägg 

           Ingen  

Annan (var god ange):            

                    

6. Vad tycker du om det ekologiska utbudet i matbutiker? 

          Bra/tillräckligt 

          Dåligt/otillräckligt 

          Vet ej 

Var god nämn brister i utbudet:                             

 

7. Vilka faktorer tror du ligger bakom försäljningsökningen av ekologiska 
livsmedel utifrån konsumentens perspektiv? (Kan ange flera svarsalternativ)  

           Ökad miljömedvetenhet  

           Hälsosamt 

            Smakrikare/godare 

            Trendigt 

           Djurens välbefinnande 

           Samhällspress  

           Vet ej 

Annan (var god ange):             
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Bilaga 2 

Butikenkät 

Fråga 1. Har det skett en försäljningsökning av ekologiska livsmedel i butiken 
under 2015 (jämfört med 2014)? 

           Ja (var god kommentera nedan)                    

           Nej  

           Vet ej 

          Oförändrad      

Var god ange försäljningsökningen (%):  

       

 

Fråga 2. Av den totala försäljningen, hur stor andel (%) står den ekologiska 
livsmedelsförsäljningen för?             

           Andelen (%) ekologiskt:        

           Vet ej 

 

Fråga 3. Tycker du att försäljningsökningen/minskningen av ekolivsmedel är 
märkbar?  

          Ja (var god kommentera nedan)             

          Nej                      

          Vet ej   

Var god kommentera:      

 

Fråga 4. Vilken ekovara är populärast i butiken?  

        Bananer 

         Mjölk 

          Ägg 

         Kaffe/te 

Annan (var god ange):       
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Fråga 5. Vad är butikens målsättning framåt vad gäller det ekologiska utbudet? 

        Större utbud         

        Oförändrat utbud   

        Mindre utbud  

        Vet ej 

Var god kommentera:      

      

Fråga 6. Vilka faktorer tror du ligger bakom försäljningsökningen av ekologiska 
livsmedel utifrån konsumentens perspektiv? (Kan ange flera svarsalternativ) 

           Ökad miljömedvetenhet  

           Hälsosamt 

            Smakrikare/godare 

            Trendigt 

           Djurens välbefinnande 

           Samhällspress  

           Vet ej 

Annan (var god ange):                                 

 

Problem och möjligheter 

Fråga 7. Tycker du det finns problem förknippade med en ökande försäljning av 
ekologiska livsmedel?  

           Ja (var god kommentera nedan) 

           Nej (var god kommentera nedan) 

           Vet ej 

Var god kommentera:       

Fråga 8. Tycker du att det finns möjligheter förknippade med en ökande 
försäljning av ekologiska livsmedel?  

         Ja (var god kommentera nedan) 
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        Nej (var god kommentera nedan) 

        Vet ej 

Var god kommentera:       

 

Kontroll av ekologiska livsmedel  

Fråga 9. Vad tycker du om kontrollen av ekologiska livsmedel? 

              Bra (var god kommentera nedan) 

             Dålig (var god kommentera nedan) 

             Vet ej 

Var god kommentera:       

Fråga 10. Tycker du att kraven på de ekologiska leverantörerna är tillräckliga? 
(certifiering, spårbarhet etc.)   

            Ja (var god kommentera nedan) 

           Nej (var god kommentera nedan) 

           Vet ej 

Var god kommentera:       
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