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Sammanfattning		 	 	 	 	 	
 
Den här studien har undersökt hur föräldrar till barn 0-2 år i Karlstad kommun konsumerar till 
sina barn inom tre produktkategorier; kläder, mat och leksaker. Syftet har varit att se om att få 
barn kan vara en drivande faktor för att bli en mer medveten konsument. Har personernas 
konsumtionsbeteende förändrats efter att de har fått barn? Enkäter och fokusgrupper har 
använts på fyra öppna förskolor i Karlstads kommun för att samla in data. Som teoretiskt 
ramverk har ekologisk modernisering, politisk konsumtion samt svag och stark hållbar 
konsumtion använts. Inom de tre produktkategorierna går det att se vissa skillnader. 
Enkätsvaren säger att respondenterna handlar kläder efter behov, men fokusgrupperna talar 
om att de handlar för att det är roligt, ett fritidsintresse. Inom mat har många blivit 
noggrannare med att handla ekologiskt, främst till barnet. Det är dock inte en stark ståndpunkt 
eftersom de flesta väljer oekologiskt om varan inte finns som ekologisk. Kategorin leksaker 
hade de flesta deltagarna inte hunnit handla så mycket från än, då deras barn fortfarande är 
små. De uttrycker dock att det är en svår kategori att veta så mycket om och de går oftast efter 
vad barnet visar intresse för. Överlag går det att se ett visst förändrat beteende, men 
deltagarna saknar en helhetssyn över konsumtionskedjan. Resultatet visar också att 
föräldrarna är starkt styrda av sociala normer som bestämmer vad som anses vara ett behov. 
Deltagarna reflekterar inte över konsumtionsnivån utan håller sig inom svag hållbar 
konsumtion där de istället väljer att byta ut vissa saker mot mer hållbara alternativ. 
Avsaknaden av helhetssynen märks också genom att de inte praktiserar politisk konsumtion i 
så stor utsträckning, de räknar helt enkelt inte med sig själva i konsumtionskedjan. Detta är 
kvalitativ studie som möjligen skulle fått andra resultat i andra sammanhang. 
 
Nyckelord: konsumtion, hållbar konsumtion, konsumtion till barn, föräldraskap, medveten 
konsument, konsumtionsmönster, behov, social norm. 
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Abstract		
This study has examined how parents of children, age 0-2, in Karlstad consumes for their 
children within three product categories; clothing, food and toys. The aim was to see if having 
children could be a driving factor to become a more aware consumer. Have the participants 
consumption behaviour changed after they have had children? Surveys and focus groups have 
been completed in four open preschools in Karlstad municipality to collect data. As a 
theoretical framework has ecological modernization, political consumption and weak and 
strong sustainable consumption been used. Within the three product categories it is possible to 
see some differences. The survey result say that respondents shop for clothes according to 
need, but the focus groups talk about that they shop because it is fun, a hobby. It has become 
more important for the parents to buy organic food, mostly to the child. However, it is not a 
strong position because most respondents choose to buy conventional produced products if 
they don’t have an ecological alternative in the store. Because most of the respondents 
children where still small they hadn’t purchased that many toys yet. They express, however, 
that it is a difficult category to know that much about and they usually goes on what the child 
shows interest for. Overall, it is possible to see some changes in behaviour, but participants 
lack a comprehensive view of the consumption chain. They don’t reflect on the level of 
consumption and so they pursue on the path of weak sustainable consumption where they 
consumes the same amount but change to more sustainable materials. The lack of overall 
vision is also evident in that they don’t practice political consumption to any wider extent, 
they simply don’t see their own impact on the consumption chain. The result also shows that 
the parents are strongly guided by social norms that sets the rules for what they consider to be 
their needs. This is a qualitative study and could therefore have gotten a different result in 
another context.  
 
Keywords: consumption, sustainable consumption, consumption to children, parenthood, 
aware consumer, consumption pattern, needs, social norms. 
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1 Inledning      
 

1.1 Bakgrund 
I grunden handlar miljöproblemen om konsumtion. Konsumtion av naturresurser. Olja, 
grödor, vatten, jakt och så vidare, allt mänskligheten gör påverkar planeten. I dagsläget 
behövs 1,5 planeter för att tillgodose allas behov och förra året (2015) inträffade Earth 
overshoot day redan den 13 augusti, efter det datumet lever vi över våra tillgångar.  Om alla i 
världen skulle leva som svenskarna gör skulle det behövas 3,7 planeter för att tillgodose allas 
behov (WWF 2014). Men är det verkligen behov vi talar om? Shopping har blivit en hobby, 
ägandet blir viktigare och viktigare, globaliseringen skapar en så stor distans mellan 
produktion och konsumtion att det är svårt att se varors effekter på människor och miljö. 
Individualiseringen separerar människor och vilseleder till tron att ensam är stark. Och hur 
förs detta då vidare detta till nästa generation? Jo, det konsumeras mer. Sociala normer blir 
viktigare och viktigare då västvärlden utgår från ett paradigm där status mäts i ägodelar och 
varumärken där marknaden styr och pekar med hela handen mot ökad konsumtion. Men kan 
det vara så att föräldraskap kan göra en konsument mer medveten? Att det kan medföra att 
personer gör mer genomtänkta val eftersom de vill sitt barns bästa? Kanske blir det viktigare 
att handla mera ekologisk mat, eller kläder utan kemikalier, eller leksaker som inte har diffusa 
innehållsförteckningar eller plaster som läcker hormonstörande och cancerogena ämnen? Den 
här studien handlar om hur föräldrar konsumerar till sina barn. Kan det vara så att personer 
genom att bli föräldrar kan bli mer medvetna konsumenter? Är det någon skillnad på innan 
och efter de fick barn? Vad är det som styr när de konsumerar mat, leksaker och kläder till 
sina barn? Genom enkäter och fokusgrupper på ett antal öppna förskolor i Karlstads kommun 
är detta ett försök att se om det kan finnas något samband mellan en persons 
konsumtionsvanor och faktorn att få barn.  

1.1.1 Vad är ett behov?  
 
Det går att tala om basbehov som mat, vatten eller bostad, men behov är subjektiva. Det som 
anses vara ett behov i en del av världen kanske inte anses vara ett behov i en annan del. Platon 
menade att det finns ett gap mellan vad som är gott och vad som ser ut att vara gott. Vad som 
är våra behov och vad som ser ut att vara våra behov. Han menade att människan endast 
skulle bejaka sina naturliga behov (Aléx 2003). Men världsåskådningen har förändrats och 
Adam Smith vände på Platons tanke och menade att det enda naturliga var att förbättra 
människans villkor. Han menade att ett behov likväl kan vara socialt betingat. Människan kan 
klara sig på relativt lite, naturlig behov, men för att klara sig socialt kan det behövas mera, 
sociala behov. Han menade också att allt över det sociala behovet är lyx, och att det inte är 
något fel med det heller (Aléx 2003). 1987 skrevs ”Report of the World Commission on 
Environment and Development: Our Common Future” av Världskommissionen för miljö och 
utveckling för FN:s räkning. Kommissionen leddes av Norges dåvarande statsminister och är 
mer allmänt känd som Brundtlandsrapporten. Här etablerades begreppet hållbar utveckling. 
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Det finns idag många tolkningar kring vad som är hållbar utveckling, men i den här studien 
har Brundtlandsrapportens tolkning legat som grund: 

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" (United nations 1987) 

FN ser alltså att dagens behov, som förövrigt inte är specificerade, kan komma att se 
annorlunda ut för nästa generation. Precis så som synen på behov har förändrats från Platon 
till Adam Smith.  

 

1.1.2 Vad är konsumtion?  
 
Om konsumtion ska problematiseras är det viktigt att först klargöra vad konsumtion är. Vad 
är konsumtion för marknaden, för makthavare eller för hushållen? Och för den här studien, 
föräldrar? Enligt Svenska Akademiens Ordbok så betyder konsumtion förbrukning (SAOB 
2016). Vad som förbrukas är mera diffust. För marknaden och makthavare kan konsumtion 
vara något som håller ekonomin igång, men för hushållen och, i det här fallet, föräldrarna kan 
konsumtion handla om problemlösning. Att få ihop ett liv och en vardag inom det paradigm 
som deras samhälle lever efter. För vad är en vara? Nina Björk beskriver i sin bok Lyckliga i 
alla sina dagar att om någon tillverkar ett bord för att behovet av ett bord finns så är bordet 
ett bruksföremål. Men om någon startar en verksamhet som tillverkar bord så är inte avsikten 
att använda bordet, utan att göra en vinst. Det är dock först när någon köper bordet som det 
blir en vara (Björk 2012). Den  här uppsatsen sätter utgångspunkt från SAOB:s tolkning av 
konsumtion, förbrukning.  Men ser också från perspektivet att studiens deltagare, föräldrarna 
utgår från perspektivet att konsumtion är problemlösning.  
 

1.1.3 Produktkategori kläder  
 
Varje år konsumerar svenskar 14 kg textilier. Två tredjedelar av den summan står 
konsumtionen av kläder för (kemikalieinspektionen 2015). Det har inte gått att få fram någon 
siffra på hur mycket som utgörs av konsumtionen av just barnkläder. Det kostar mycket 
naturresurser att hela tiden producera nytt, och den tilltagande konsumtionen leder också till 
allt mer avfall då det inte är så stor del av textilavfallet som återvinns. Det är först de senaste 
åren som diskussionen kring textilier har sträckt sig från produktion och kemikalieanvändning 
till att också omfatta avfallet. Från år 2000 till 2009 ökade konsumtionen av kläder och 
hemtextilier med 40 %, detta medför också att avfallet kommer att öka. Om det fortsätter som 
nu kommer textilavfallet öka från dagens 70 000 ton till 134 000 ton år 2030. Det samlas 
årligen in cirka 26 000 ton textilier i Sverige (2008) av olika välgörenhetsorganisationer. Det 
motsvarar 2,8 kg per invånare, det mesta av produkterna exporteras (Gustavsson & Ekström 
2012). Det kommer också flera nya koncept som inte uppmanar till nyproduktion eller 
storskalig konsumtion utan som istället stödjer en cirkulär ekonomi, som till exempel 
Klädoteket i Göteborg där det går att ha ett abonnemang och abonnera på kläder i olika takt 
beroende på abonnemang. Det går alltså att förnya garderoben utan att konsumera i 
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traditionell form. Ett annat exempel är appen Swinga bazar som hjälper människor att låna 
saker av varandra (Adervall Berglund & Jacobsson 2015).  

 

Kemikalieanvändningen inom textilindustrin är ett stort problem. Långa och komplexa 
produktionskedjor leder till att det är svårt att hålla reda på vad slutprodukterna innehåller. 
Det saknas en heltäckande tillgänglig sammanfattning av de farliga ämnen som kan finnas i 
textila varor. Inom EU finns kemikalielagstiftningen REACH som innebär att ämnen som 
finns på marknaden eller vill in på marknaden ska registreras, riskbedömas och slutligen 
godkännas. Där ligger kravet på leverantörerna, att kunna garantera att ämnet de använder 
inte är farligt. Därför måste tillverkare och leverantörer registrera ämnen som de ska tillverka 
eller importera över ett ton av per år. Dock är det sällan så stora volymer till textilier så det 
går att komma undan den regeln. Det finns dessutom en begränsad skyldighet att registrera 
ämnen som förekommer i importerade varor. REACH är utvecklat efter handelsavtal och 
därför kan inte enskilda länder ha strängare eller svagare regelverk (Kemikalieinspektionen 
2015). 
 
Många kemikalier som används i textilier kan vara både cancerogena, allergiframkallande och 
hormonstörande. Barn är speciellt utsatta eftersom de gärna stoppar saker i munnen, de 
befinner sig dessutom ofta på golv, där damm finns. Damm bildas till stor del av 
textilpartiklar. Dessutom är vissa ämnen svåra att bryta ner vilket gör att de finns kvar i 
naturen, och därmed kommer de även in i födokedjan (Gustavsson & Ekström 2012). 
 

1.1.4 Produktkategori leksaker  
 
I Sverige har ett barn i 3-5 års ålder över 500 leksaker (Bengtsson 2009). Cirka 80 % av alla 
de leksaker som produceras i världen tillverkas i Kina. Ofta av unga kinesiska gästarbetare 
med dåliga arbetsvillkor, farlig arbetsmiljö och långa arbetsdagar med alltför låg lön. De har 
sällan något inflytande över sin arbetssituation och i princip ingen möjlighet att organisera sig 
i exempelvis fackförbund. Det är inte ovanligt att de inte ens har ett anställningskontrakt 
(medvetenkonsumtion.se 2014). 2008 konsumerades leksaker för 3 382 miljoner kronor i 
Sverige. En stadigt ökande siffra. 40 % går till julklappar, 28 % till födelsedagspresenter och 
32 % till övriga tillfällen eller anledningar. Svenskar handlar i snitt leksaker 5 gånger per år.  
43 % går till barn mellan åldrarna 0-4 (Bengtsson 2009). Den här uppsatsens studie har riktat 
sig till föräldrar med barn i åldrarna 0-2 år. Krister Svensson som är lek- och leksaksforskare 
vid KTH säger till Värmlands Folkblad att antalet leksaker inte gagnar barnens utveckling, 
utan det handlar om hur de används. Han menar att det är en avspegling av det 
konsumtionssamhälle som de vuxna har skapat. Barn efterfrågar sällan, av sig själva, nya 
saker utan det är ett beteende som de lär sig av vuxna. Han menar att barn leker med det som 
finns tillgängligt. Men han tycker inte heller att föräldern ska fastna i en norm över hur många 
leksaker ett barn ska ha, många eller få spelar ingen roll (Bengtsson 2009).  
 
Oavsett om ett barn har många eller få leksaker så är det något som tidigt introduceras i deras 
liv. Kemikalieanvändningen i leksaksproduktionen är problematisk eftersom barn är mycket 
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känsligare än vuxna. Deras kroppar, hjärnor, hormonsystem och immunsystem är inte 
färdigutvecklade och därför inte heller lika motståndskraftiga. De har tunnare och ömtåligare 
hud än vuxna och dessutom andas de snabbare och äter och dricker mera i relation till 
kroppsvikt i förhållande till vuxna (Kemikalieinspektionen 2014). 
 
Ur Kemikalieinspektionens broschyr ”Kemikalier i barns vardag” som bland annat ges ut på 
BVC och förskolor:  
 
”Leksaker kommer in i barnets liv redan från den första spädbarnstiden. Det är en varugrupp 
där kraven på att de ska vara säkra är extra höga och där det finns EU-regler. EU-reglerna 
gäller leksaker som tillverkas i EU och sådana som importeras till EU från andra delar av 
världen” (Kemikalieinspektionen 2015). 
 

1.1.5 Produktkategori mat  
 
Ekonomiskt sett står matkonsumtionen för ca 12 % i de svenska hushållen. Trots att den 
siffran har sjunkit från 18 % sen 1980 så är det den näst största posten i hushållens kassor. Det 
är bara kostnaderna för bostad, el och uppvärmning som är större, 27 % (Lööv, Widell & 
Sköld 2015). 
 
Naturvårdsverket uppskattar att svenskars matkonsumtion motsvarar ca 1,8 ton CO2-utsläpp 
per person och år. Kött- och mejerikonsumtion står för ca 75 % av den siffran. 
Naturvårdsverket sätter detta i perspektiv med svenskars utsläpp genom den privata 
bilkörningen som ligger på ca 1 ton CO2-utsläpp per person och år. De menar också att 
eftersom matproduktionen har gått från att vara något som framställs lokalt till att få mera 
komplexa produktionskedjor och bli mera global så är det av vikt att se över 
konsumtionsvanorna likväl som produktionsleden. Det är framförallt konsumtionen och 
produktionen som leder till CO2-utsläpp. Transporterna har inte så stor klimatpåverkan, med 
undantag för flygtransporter. Naturvårdsverket ger exemplet att spanska tomater kan ha lägre 
klimatpåverkan än svenska eftersom de odlas på friland. Det påverkar också om det används 
biobränslen eller fossila bränslen i produktionen (Larsson 2015). 
 
Naturvårdsverket statistik visar att om matkonsumtionen fortsätter i dagens takt kommer 
svenskarnas matkonsumtion generera knappt 2 ton CO2-utsläpp per person och år 2050. Om 
mönstret skulle bytas ut mot en minskad köttkonsumtion och fossilfri framställning skulle 
utsläppen minska till drygt 1 ton per person och år. En helt vegetarisk matkonsumtion och en 
fossilfri framställning skulle resultera i utsläpp under 0,5 ton per person och år. 
 
Försäljningen av ekologisk mat ökade med 38 % 2014 och står idag för 5,7 % av den totala 
livsmedelsförsäljningen (ekoweb.nu 2015). Dock går det inte att hitta om detta har haft en 
negativ påverkan på de konventionella livsmedlens försäljning, eller om den totala 
försäljningen har ökat totalt.   
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Enligt en EU-rapport så betalar svenska konsumenter mindre än övriga europeiska 
konsumenter för ekologisk mat (Micheletti & Stolle 2003). KRAV har tagit fram en 
jämförelsetabell för prisskillnaden mellan ekologisk och konventionell mat. Den visar tydligt 
på att prisskillnaden mellan dessa två är väldigt liten, ofta inte mer än några ören per portion 
(KRAV 2015). 
 

1.1.6 Vad är öppna förskolan?  
 
Öppna förskolan är en verksamhet som drivs i kommuners eller Svenska kyrkans regi. Dit kan 
föräldrar komma med sina barn och leka och umgås, precis som på en vanlig förskola, men 
föräldrarna tar själva ansvar för sina barn. Detta är något som till största delen nyttjas av 
föräldralediga. Det är lika mycket en plats för föräldrar att umgås och dela tankar, som det är 
för barnen att träffa andra barn och få stimulans. Genom egen erfarenhet har jag upplevt att 
Öppna förskolan kan fungera som det sociala sammanhang som annars tillgodoses genom 
arbete eller skola. Det kan ersätta rutinen att gå till arbetet varje dag. Att vara föräldraledig 
kan i vissa fall annars kännas isolerande och ensamt. Oftast finns en pedagog på plats och det 
anordnas aktiviteter som sångstunder, babyrytmik, babymassage och pyssel. Dessutom finns 
lekytor för fri aktivitet. 
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1.2 Syfte 
 
Syftet med den här studien är att se om föräldraskap skulle kunna vara en utlösande faktor för 
att en person ska bli en mer medveten konsument. Syftet är också att se om det vid ett 
eventuellt ändrat konsumtionsbeteende på grund av föräldraskapet ändå kan finnas olika 
drivkrafter för det faktiskt ändrade beteendet. Det skulle kunna vara så att personerna i 
studien har ändrats sitt konsumtionsbeteende på grund av att de har fått barn, men de kan 
fortfarande ha olika anledningar att göra det. Tre produktkategorier, kläder, mat och leksaker, 
har valts för att också se om personerna gör skillnader inom dessa tre kategorier när de 
konsumerar. 

 

1.3 Frågeställning 
 
Är det möjligt att se förändring på människors konsumtionsbeteenden efter de har fått barn?  
Om man kan se en förändring och föräldraskapet är den utlösande faktorn, vilka är 
drivkrafterna till ett faktiskt förändrat konsumtionsbeteende? Skiljer sig drivkrafterna mellan 
studiens tre valda produktgrupper, kläder, leksaker och mat?  
 

1.4 Uppsatsens struktur 
  
Bakgrundskapitels inledande del har som syfte att sätta studiens frågeställning i ett större 
perspektiv. Här ges också en första introduktion till studiens frågeställning. Här utreds också 
vissa begrepp som är centrala för studien; behov och konsumtion och öppna förskolan. Här 
finns också bakgrundsinformation om de tre undersökta produktkategorierna kläder, leksaker 
och mat. Dessa ställs sedan i perspektiv till studiens resultat i diskussionen. 
Produktgruppernas bakgrundsinformation syftar också till att sätta in läsaren i fältet för 
studien.  
 
Studiens syfte och frågeställning presenteras sedan och specificerar studien. Därefter kommer 
det teoretiska ramverket som tillsammans med bakgrunden har använts för att analysera 
resultatet. Tre teorier har valts, som på olika nivåer belyser resultatet. 
 
Metodkapitlet berättar om metoderna enkäter och fokusgrupper som har valts för att samla in 
data till den här studien. De presenteras först mer generellt och sedan redogörs studiens 
genomförande. Här framförs för- och nackdelar med metoderna och varför de har utförts på 
Öppna förskolan.  
 
Resultatdelen redovisar för resultatet från studien. Först enkäter och sedan fokusgrupperna, 
båda är upplagda efter produktkategorierna och sedan redogörs för de skillnader och likheter 
mellan enkäter och fokusgrupper som har framkommit.  
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Diskussionen inleds med att diskutera metoderna och hur effektivt de har fått fram studiens 
resultat. Därefter diskuteras drivkrafter och utlösande faktorer som sociala normer och miljö- 
hälsoperspektiv etc. som har framkommit i resultatet. Här tas det hjälp av bakgrundskapitlet 
för att sätta in resultatet i ett större sammanhang och för att synliggöra mönster. 
 
Därefter diskuteras, med hjälp av bakgrundskapitlet, de drivkrafter och utlösande faktorer 
som har framkommit bland studiens deltagare. Här diskuteras bland annat sociala normer och 
miljö- och hälsoperspektiv. Därefter diskuteras resultatet ytterligare med hjälp av teorierna 
ekologisk modernisering, politisk konsumtion och svag och stark hållbar konsumtion.  
 
Uppsatsen avslutas med slutsatskapitlet som sammanfattar och drar slutsatser från 
diskussionen.  

 

 
 
 
 
 

2 Teoretiskt ramverk     
 

2.1 Ekologisk modernisering 
 
Ekologisk modernisering har utvecklats eftersom det gick att se en förändring i de europeiska 
ländernas miljöpolicys. Efter att ha vara fokuserade på förordningar och end-of-pipe-teknik på 
60- och 70-talet så ändrades riktningen och en ökad användning av stimulansåtgärder på 
marknaden skedde. Synsättet ändrade på det som innan hade kallats anti-tillväxtideal till vinn-
vinn-strategier. Från början hade ekologisk modernisering starkt fokus på produktion inom 
industrialiserade länder och det togs inte så mycket hänsyn till statens påverkan eller sociala 
ojämlikheter. Med tiden har teorin utvecklats och mer fokus har lagts på de statliga aktörernas 
och institutionernas påverkan. Synen har breddats, inte bara geografisk utanför de 
industrialiserade länderna, utan produktionsproblematiken innefattar nu också problematiken 
med konsumtionen och konsumtionsmönster (Karlsson 2005). Teorin pekar alltså på en 
strävan efter ett paradigmskifte i beslutsfattning där mer hänsyn tas till livsstilsförändringar 
och förändringar i konsumtionsmönster. Detta skulle medföra att gränserna skulle suddas ut 
mellan den publika och privata sfären (Micheletti 2003). Trots att flera förändringar har gjorts 
anklagas ibland teorin för att inte uppfylla kraven för att vara en teori. Den anklagas, bland 
annat för att beskriva olika situationer snarare än att förklara dem, vilket gör den mer till en 
diskurs än en teori. Ekologisk modernisering har dock på senare år fått ökat stöd (Karlsson 
2005). 
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Teorin utgår från fem centrala punkter:  
 

• För att hantera miljöproblem är vetenskap och teknologi centrala.  
• Marknadsdynamik och ekonomiska aktörer är viktiga. 
• Det behövs decentralisering, flexibilitet, icke statliga aktörer och moderniserade stater 
• Beslutsfattarna kan inte bortse från folkrörelser som får en allt viktigare roll. 
• Nya ideologier för solidaritet växer fram och detta måste tas hänsyn till. 

(Karlsson 2005) 
 

2.2 Politisk konsumtion 
 
Politisk konsumtion ligger inom ekologisk modernisering och innebär att konsumenter väljer 
att avstå från att handla vissa varor, bojkotta, eller att medvetet stötta och handla vissa varor, 
buykotta. Detta för att uttrycka politiska eller etiska åsikter. Nästan 50 % av svenskarna utför 
politisk konsumtion och låter drivkrafter som politiska intressen eller etiska åsikter styra i 
valet av vad de konsumerar (Micheletti och Stolle 2003). Det är en ofta förekommande åsikt 
att medborgarna har hittat en ny väg att utrycka sig politiskt genom politisk konsumtion. Det 
som har antagits är att de är mindre aktiva inom traditionella politiska aktiviteter som 
exempelvis namninsamlingar och röstning. Men detta har visat sig vara felaktiga antaganden. 
De som ägnar sig åt politisk konsumtion är i stor utsträckning de som deltar mest i 
traditionella politiska aktiviteter. Medborgarna har inte hittat en ny uttrycksform utan de har 
utökat sätten att uttrycka sig på. Globaliseringen och individualiseringen på den politiska 
arenan har tvingat medborgarna att hitta nya vägar för att uttrycka sig och visa sina åsikter 
(Micheletti 2003). Kvinnor är i större utsträckning politiska konsumenter (52 %) medan det är 
något färre män som konsumerar på detta vis (43 %). Genusforskare menar att det är så här 
eftersom kvinnor visat sig engagera sig politiskt på ett sätt som inte är så hierarkiskt som 
männen. De visar det hellre på sätt som hänger ihop med deras vardagsliv (Micheletti & 
Stolle 2003). Ålder har också visat sig vara en faktor. Den största gruppen är 30-39 år, yngre 
och äldre ägnar sig inte alls åt politisk konsumtion i samma utsträckning. På 1980-talet 
började miljörörelsen använda sig av politiskt konsumtion i form av bojkotter och idag 
används det för att visa engagemang för arbetarnas rättigheter, djurhållning etc. Det har dock 
framkommit att när konsumenten ska ta inköpsbeslutet så anses pris, kvalitet och den egna 
familjens hälsa som de viktigaste aspekterna. Detta betyder att politisk konsumtion inte är en 
osjälvisk gärning utan att den politiska konsumenten har lika mycket själviska motiv som den 
icke-politiske konsumenten (Micheletti & Stolle 2003). Politisk konsumtion handlar mycket 
om att gå från individualismen och att tillsammans kunna förändra omgivningen. Överallt 
växer det upp olika plattformar för att kunna göra det möjligt för människor att samarbeta i en 
global men individualiserad värld (Adervall Berglund & Jacobsson 2015). Detta kan ses som 
en motsättning till att de flesta har en självisk baktanke med politisk konsumtion, men att 
arbeta tillsammans behöver inte betyda att de enskilda individerna inte har själviska mål med 
sitt deltagande.  
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2.3 Svag/stark hållbar konsumtion 
 
Inom begreppet hållbar utveckling ligger hållbar konsumtion. Detta anses vara en viktig del 
av hållbar utveckling och har fått större och större plats med åren. Det här arbetet utgår från 
följande tolkning av begreppet hållbar konsumtion: 
 
”Hållbar konsumtion avser konsumtionsaktiviteter som syftar till att bidra till att skapa eller 
upprätthålla de externa förutsättningar som gör det möjligt för människor att tillfredsställa 
sina objektiva behov” (Barkman 2014). 

Hållbar konsumtion kan i sin tur brytas ner till två underkategorier; svag hållbar konsumtion 
samt stark hållbar konsumtion. Svag konsumtion innebär ingen större livsstilsförändring hos 
konsumenten. Hen kan välja att handla fairtrade- eller miljömärkta varor. Delta i någon 
kampanj, t ex. en köpfri dag. Enstaka aktiviteter som på det stora hela inte påverkar vardagen 
nämnvärt (Barkman 2014). Marknadens aktörer vill inte att konsumtionen ska gå ner och 
därför ser de att det är viktigt att istället byta ut vissa material eller göra produkter effektivare 
i takt med att konsumenternas efterfrågan på just detta ökar. Det kommer fler och fler aktörer 
som ställer sig som alternativ till de stora kedjorna, butiker och försäljare med till exempel 
bara ekologiska produkter eller kemikaliefria alternativ. Speciellt inom kategorier som 
barnleksaker, barnkläder och övriga barnprodukter som nappar, nappflaskor etc. Men även 
här uppmanas till konsumtion. Stark hållbar konsumtion är ytterligare ett steg vidare. Här 
problematiseras hela konsumtionen i sig. En stark hållbar konsumtion innebär att 
konsumtionsnivån sänks och andra former av konsumtion kan få större plats, exempelvis 
andra-hands-konsumtion eller kollaborativ konsumtion (Barkman 2014). Stark hållbar 
konsumtion som cirkulär eller kollaborativ konsumtion utmanar det rådande 
samhällsparadigmet som tillåter ett val inom konsumtion, men inte valet att inte konsumera 
alls (Bjärvall 2005). Svag hållbar konsumtion är det som marknadsförs av både företag och 
politiker medan stark hållbar konsumtion i stort sett inte får någon plats den politiska arenan 
(Fuchs & Lorek 2005). 
 
Konsekvensen av att enbart svag hållbar konsumtion marknadsförs (Fuchs & Lorek 2005) är 
att konsumenterna kan vaggas in i tron att svag hållbar konsumtion är hållbar konsumtion. 
Marknadens påtryckningar och frånvaron av lobbande för stark hållbar konsumtion på den 
politiska arenan gör att konsumenterna kan tro att det går att konsumera i samma takt på ett 
hållbart sätt, men i själva verket så förstörs de gemensamma resurserna. Resurserna 
konsumeras även om de skulle komma från mera hållbara källor. Bara i Sverige lägger 
företagen ca 60 miljarder på PR för att människorna ska konsumera mer (Björk 2012). Och 
det verkar som det lyckas, omsättningen för endast julhandeln 2014 var ca 70 miljarder 
kronor (Elgenstierna 2015). Den ökande konsumtionen är ett relevant problem för hållbar 
utveckling eftersom konsumenter kan ha svårt att se konsekvenserna av sitt handlande, vilket 
gör att det är svårt att ändra beteenden och attityder.  
 
 



 10 

3 Metod           

3.1 Enkät  
 
En enkät är ett frågeformulär som distribueras till utvalda individer för att kunna få fram 
underlag inom olika frågor. Enkäter används ofta för att samla in en större andel data. Det är 
då vanligt att den skickas ut med post, e-mail eller är internetbaserad, deltagarna kan i lugn 
och ro besvara enkäten i sin egen miljö. Enkäter är effektiva för att få en stor spridning bland 
respondenterna och undersökaren kan relativt enkelt utse sin målgrupp för att få en så relevant 
spridning som möjligt. Nackdelen med postdistribuerade enkäter är att bortfallet kan bli stort. 
Det kräver en extra handling av respondenten att skicka tillbaka enkäten och även om den 
skickas tillbaka så kan det ta lång tid. Det är också viktigt att själva enkäten är tydlig och inte 
kan misstolkas eftersom respondenterna då kan lämna olika svar och resultaten blir felaktigt. 
Enkäter kan också genomföras genom att en grupp samlas på samma ställe och genomför 
enkäterna på plats. På det sättet sparas tid för insamling och eventuella frågor angående 
enkäterna kan få svar på plats. Nackdelen är att det oftast inte går att få en så representativ 
grupp som kan ge generaliserbara resultat (Wagner et al. 2012). 
 

3.2 Fokusgrupper 
 
En fokusgrupp är en grupp utvalda individer som forskaren kan samla för att diskutera kring 
valda ämnen. Fokusgrupper, till skillnad från, gruppintervjuer tillåter deltagarna att diskutera 
ett ämne mellan varandra. deltagarna uppmuntras till att kommentera varandras svar och 
samtalen är mer till för att skapa diskussion runt olika ämnen än att samtalsledaren ställer 
direkta frågor. Därför blir gruppdynamiken viktig vid fokusgrupper (Wagner et al. 2012). De 
får inte vara för heterogena eller homogena för att det ska gå att få ut ett så relevant resultat 
som möjligt (Halkier 2010). Det går inte att dra slutsatser från enbart en fokusgrupp, flera 
grupper måste hållas för att få fram ett resultat som kan vara relevant (Wagner et al. 2012). 
Hur många fokusgrupper som ska hållas är svårt att säga på förhand, men en tumregel brukar 
vara att undersökaren ska sluta när det inte kommer någon ny information från grupperna 
(Halkier 2010). Det är viktigt med rätt antal deltagare i fokusgrupperna i relation till ämnet. 
För små grupper kan ge ett onyanserat resultat, men kan också göra att det är lättare att 
analysera detaljer. För stora grupper ger mer nyanserade svar, men kan vara svårare att 
analysera och riskerar också att inte alla deltagare tar plats och berättar om sina tankar 
(Halkier 2010). 
 
Genom att först använda enkäter och sen fokusgrupper har det, i det här fallet, gått att först 
undersöka hur deltagarna beter sig och sen gå mer på djupet och undersöka varför de har 
dessa beteenden.  
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3.3 Studiens genomförande 
 
Öppna förskolan valdes som plats för att samla in material till studien genom enkät och 
fokusgrupper. Fyra stycken öppna förskolor inom  Karlstad kommun valdes ut. Det var från 
början meningen att vara två kommunala och två från svenska kyrkan, men eftersom de 
kommunala öppna förskolorna i dagsläget används som vanliga förskolor, på grund av 
platsbrist inom kommunen, så blev det fyra öppna förskolor som drivs i svenska kyrkans regi;  
Herrhagskyrkan, Vikenkyrkan, Västerstrandskyrkan och Mariagården i Skattkärr. Dessa är 
valda efter hur många som brukar besöka dem och deras geografiska placering. 
Herrhagskyrkan och Vikenkyrkan ligger centralt i staden, Västerstrandskyrkan ligger i staden 
men inte i direkta kärnan och Mariagården ligger i Skattkärr en bit utanför staden.   
Tidpunkterna som är valda är utifrån när de brukar vara mest välbesökta, ofta efter sångstund/ 
babyrytmik. Enkäterna och respektive fokusgrupper genomfördes 5 april 2016 på Herrhagens 
öppna förskola samt Vikens öppna förskola, 6 april 2016 på Västerstrands förskola och 13 
april 2016 på Mariagården. 
  
Enkäterna genomfördes på öppna förskolor dels på grund av att tidsramen för studien är 
relativt kort och svaren från enkäterna måste in snabbt och dels på grund av att det är en 
heterogen grupp som kommer till öppna förskolan, men de är alla studiens målgrupp, 
föräldrar till små barn. Ofta kommer människor från olika samhällsskikt till öppna förskolan. 
En del kan känna varandra sen tidigare eller så kan de vara föräldragrupper sammansatta av 
BVC. Att gå genom öppna förskolan var ett effektivt sätt att nå ut till många i målgruppen 
samtidigt, utan öppna förskolan skulle det ha krävts en postdistribuerad enkät för att nå ut till 
en så varierad grupp. Något som hade tagit längre tid än som fanns till förfogande. Missade 
grupper blir dock de som inte går till öppna förskolan och till viss mån pappor, som inte är 
lika många till antalet som mammorna på öppna förskolan. Fördelen med att göra enkäterna 
på plats var att respondenterna kunde ställa frågor om enkäterna.  
 
Innan genomförandet av enkäterna har den skickats ut till en testgrupp som har fått komma 
med feedback om misstolkningar, brist på alternativ etc. Sex föräldrar med olika bakgrund, 
utbildningsnivå och ålder har deltagit i testgruppen. Några har erfarenhet av att själva utforma 
enkäter, andra inte. Då frågorna gäller hur föräldrarna har konsumerat till första barnet så har 
en del föräldrar svarat ur minnet, vilket kan medföra en del felaktiga svar. Yttre faktorer som 
till exempel ett mindre utbud av ekologiska varor i butikerna vid tidpunkten för första barnet 
har också varit något som kommit upp under enkäterna och fokusgrupperna. Enkäten är 
uppdelad i fyra delar, del ett är bakgrundsfrågor om föräldern som svarar samt om barnet, del 
två till fyra handlar om hur de konsumerar kläder, mat och leksaker. Studien är, förutom 
föräldrar till barn 0-2 år inom Karlstad kommun, också avgränsad till tre produktkategorier. 
Dessa tre kategorier är valda för att se om det är någon skillnad när det gäller konsumtion av 
olika produkter. Exempelvis är kläder och mat s.k. basbehov, men leksaker är inte det. Dock 
råder många sociala normer och både kläder och mat kan inhandlas mer efter norm än behov. 
Kläder och mat är också till större del något som föräldrar kan välja åt barnet när det är i den, 
för studien, utvalda åldern 0-2 år. Leksaker är något som barnet mer och mer påverkar vad  
det vill ha, dessutom har just leksaker en snårig lagstiftning, otydliga märkningar och saknar 
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till stor del innehållsförteckningar. Detta är en problematik som har tagits upp i 
fokusgrupperna. Enkäterna innehåller svarsalternativ med utryck som ”ibland”. Något som 
helst ska undvikas, men som medvetet har valts eftersom intresset inte ligger i intervallet för 
dessa handlingar uppkomst utan bara att de uppstår överhuvudtaget. Att det går att se en 
beteendeförändring (bilaga 1).  
 
Efter enkäterna, men vid samma tillfälle, anordnades fokusgrupper för att diskutera vidare 
utifrån enkäterna. Då hade enkäterna gåtts igenom ytligt allt eftersom de lämnades in av 
deltagarna. Enkäter behöver vara raka och ha tydliga frågor med tydliga alternativ för att 
kunna analyseras. Genom fokusgrupperna har sedan möjligheten funnits att gå mera på djupet 
vad som ligger bakom beteendet (Halkier 2010). Därför har enkäterna raka frågor om hur 
respondenterna konsumerar medan fokusgrupperna har fått besvara varför de agerar som de 
gör när de konsumerar. Fokusgrupperna valdes ut efter tillgänglighet. Det krävs viss 
flexibilitet i sammanhang med många barn. Det kunde, till exempel, vara föräldrar vars barn 
lekte gemensamt eller om de satt och fikade. Fokus var att hitta en något blandad grupp (kön, 
ålder etc.) som hade möjligheten att vara med i ett samtal en något längre stund. Samtalen höll 
på ca 30 minuter var och hade 2-5 deltagare. Deltagarna har varit väldigt öppna och berättat 
sina upplevelser och dynamiken i grupperna har varit bra, diskussionerna har flutit på även 
om deltagarna med jämna mellanrum har behövt stöttning att komma vidare i samtalet. På 
grund av att grupperna har tillåtits diskutera ganska fritt har alla grupper därför inte fått exakt 
samma frågor, men har alla utgått från de olika produktkategorierna som funnit med i enkäten 
och resultaten från en snabb överblick. Frågor och funderingar som under arbetets gång har 
kommit upp från min sida har lagts till efter hand för att kunna diskuteras. 
 
Efter att enkäterna har sammanställts och fokusgruppernas samtal transkriberats har en 
tematisk analys genomförts. Tematisk analys används oftast för att hitta mönster eller teman i 
materialet. Återkommande åsikter eller fraser har kodats för att hitta dessa mönster. Tematisk 
analys används också för att kunna urskönja det teoretiska ramverket (Wagner et al. 2012). 
Först har enkäterna gåtts igenom både för respektive öppen förskola och sedan alla enkäter 
ihop. Detta för att se om det var något område som utmärkte sig på något sätt. Inspelningarna 
från fokusgrupperna har transkriberats för att lättare kunna utröna mönster i svaren.  
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4 Resultat      

4.1 Resultat från enkäterna (bilaga 1)  
 
Totalt svarade 53 personer på enkäterna under fem tillfällen på fyra öppna förskolor, 
Herrhagskyrkan, Vikenkyrkan, Mariagården och Västerstrands kyrka. Västerstrand besöktes 
två gånger eftersom det vid första tillfället var så få föräldrar där. Enkäten startade med några 
bakgrundsfrågor om föräldrarna. Resultatet från dessa frågor gav resultatet att respondenterna 
består av 41 mammor och 12 pappor som är mellan 20-39 år med en medelålder på 30 år. De 
har 29 döttrar och 23 söner. 37 stycken arbetar, 6 stycken studerar, 1 är arbetssökande och 8 
har uppgett att de har ”annat” som sysselsättning. Dock fick jag några frågor under enkäterna 
om det var föräldraledighet som menades, så det är möjligt att de 8 tillhör de första tre 
kategorierna.  
 
Enkäten är, efter bakgrundsdelen uppdelad i tre delar. Dessa delar är baserade på de tre 
produktkategorierna kläder, leksaker och mat. Enkätfrågorna startar med vem som 
konsumerar och vad som konsumeras sedan frågas det efter hur respondenterna handlar och 
avslutningsvis kommer frågor om vad som händer med produkterna när de inte används 
längre. Detta för att täcka in hela konsumtionskedjan. De olika delarna har inte haft exakt 
samma frågor utan de varierar något efter kategori. På frågan om hur de handlar har olika 
alternativ presenterats, dessa är valda för att synliggöra olika aspekter som miljömedvetenhet, 
sociala normer och ekonomins påverkan.  
 

4.1.1 Produktgrupp kläder 
 
23 av respondenterna handlar mest nyproducerat, 5 stycken handlar mest second hand och 25 
stycken uppger att det är jämnt mellan de två kategorierna. 41 stycken byter eller ärver kläder 
till sina barn. I fokusgrupperna uppger flera att de inte ärver för att de inte har någon att ärva 
av. Huvudansvarig för klädinköp till barnet är i samtliga familjer, utom två, mamman. Två 
mammor har uppgett att de delar lika på ansvaret med sin partner. Utifrån de frågor som 
enkäten ställer respondenten så finns det inga indikatorer på att respondenterna handlar olika 
beroende på barnets kön.  
 
Respondenterna ombad att gradera vilka faktorer de går efter när de handlar kläder till sina 
barn. 1 var den viktigaste faktorn, sen 2 och så vidare. De faktorer som var irrelevanta för 
respondenten skulle hen hoppa över. De olika alternativen var märke, utseende, material, 
rekommendationer från andra, miljömärkning, hur andra klär sina barn, pris och behov. Det 
fanns även ett ”annat”-alternativ, som dock ingen valde i den här kategorin. Alternativen är 
valda för att belysa aspekter som miljömedvetenhet, sociala normer och ekonomi.  
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Figur 4.1: Diagram över respondenternas rangordning vad de går efter när de handlar 
kläder.  
 
Resultatet visar på att trots att, med en liten marginal, de flesta baserar sina inköp på material 
så är det behovet som är den viktigaste faktorn när deltagarna handlar. Utseende, material och 
pris följer efter behov som viktigaste faktorerna och det är också de som de flesta reflekterar 
över vid sina inköp. Faktorn som värderas till sista påverkan, eller som inte ens reflekteras 
över vid inköp är hur andra klär sina barn.  
 
På frågan vad de gör med kläderna när de inte används längre så är de vanligaste svaren att 
respondenterna sparar till kommande barn, säljer, skänker, ger till vänner. Endast det som är 
trasigt slängs. Då i soporna eller till textilinsamlingar.  
 

4.1.2 Produktgrupp leksaker 
 
Bland de tillfrågade så har 29 stycken svarat att de köper mestadels nyproducerade leksaker, 4 
handlar mest andra-hand och 20 stycken handlar lika mycket från de båda kategorierna.  
 

På frågan om de byter leksaker med andra så svarar 22 stycken ja och 28 stycken nej, 3 
stycken väljer att inte svara på frågan.  

Respondenterna ombads gradera vad de oftast går efter när de handlar leksaker till sina barn 
där 1 är viktigast, 2 näst viktigast och så vidare. De faktorer som respondenterna inte tar 
hänsyn till när de handlar ombads de hoppa över. De kunde välja alternativen pris, 
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rekommendationer, kvalitet, material, pedagogik, könsneutralitet, tillgänglighet 
(lättillgängligt) och efterfrågan/visat intresse från barnet.  

 

 
Figur 4.2: Diagram över respondenternas rangordning vad de går efter när de handlar 
leksaker. 
 

Pris, kvalitet, material och pedagogik är de faktorer som de flesta baserar sina köpbeslut på, 
men den viktigaste faktorn är efterfrågan trots att inte lika många baserar sina köpbeslut på 
den. Om det finns en innehållsförteckning på leksaken är det 19 stycken som svarar att de 
läser den, 11 stycken läser inte och 13 stycken läser ibland. 9 stycken har inte svarat på 
frågan. När leksakerna inte används längre så är det ett liknande mönster som med kläderna, 
deltagarna skänker, ger till vänner, kastar trasigt men den största andelen uppger att de bara 
sparar leksakerna. Eftersom detta var en öppen fråga går det inte att utesluta att de ger bort, 
skänker eller kastar en del också, men de har bara uppgett att de sparar. Eller som en 
svarande: ”samlar på hög” 

4.1.3 Produktgrupp mat 
 
Av de 53 som svarade på enkäten var det 8 stycken som lagade all mat själva, 6 stycken köper 
bara färdig mat till sitt barn och de flesta, 37 stycken varierade mellan färdig mat och 
hemlagat. 2 stycken valde att inte svara på frågan. 
 

I enkäterna uppmanades deltagarna att gradera vad de oftast går efter när de handlar mat till 
sina barn. 6 alternativ fanns; pris, innehåll, ekologiskt, närproducerat, färdigmat eller finns i 
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min vanliga affär samt ett ”annat”-alternativ där respondenten själv kunde fylla i ett eget 
alternativ. Här skulle de gradera på en skala 1-6 där 1 vad de oftast går efter. Var det 
alternativ som var irrelevanta för en själv skulle dessa uteslutas.  

 

 
Figur 4.3: Diagram över respondenternas rangordning vad de går efter när de handlar mat. 
 
Att maten är ekologisk är den faktorn som de flesta respondenterna baserar sina inköp på. Den 
viktigaste faktorn är dock innehåll och ekologisk på andraplats. Även om de allra flesta 
respondenterna svarar att de varierar mellan färdig mat och hemlagat så är det få som svarar 
att de går efter att det ska vara färdig mat när de handlar till sina barn. Utöver alternativen så 
har två stycken angett att de går efter vad barnet tycker om. 23 stycken handlade ekologisk 
mat redan innan de fick barn, 21 stycken ibland och 8 stycken handlade inte ekologiskt innan 
de fick barn. 1 valde att inte svara. Dock väljer 31 stycken ett oekologiskt alternativ om de 
ska köpa en särskild vara till sitt barn och den visar sig inte finnas som ekologiskt i just den 
butiken. 18 stycken väljer en annan sorts vara istället och 8 stycken letar vidare i en annan 
butik. 1 valde att inte svara. Av de 8 som svarade att de inte handlade ekologisk mat innan de 
fick barn är det 5 stycken som idag graderar det mellan 1-3 som det de oftast går efter.  Det är 
endast en som fortfarande helt lämnar det alternativet ute.  62 % av de som inte handlade 
ekologiskt innan de fick barn uppger alltså nu att ekologiskt är en av de tre mest avgörande 
faktorerna när de handlar mat till sina barn. Tillsammans med ekologiskt är närproducerat och 
innehåll de vanligaste faktorerna.  
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4.1.4 Övriga kommentarer 
 
Varje produktkategori hade också en helt öppen rad där deltagarna kunde skriva sina övriga 
kommentarer. Inom kategorin kläder skriver deltagarna att de handlar för mycket eller tycker 
att det är roligt att handla. En del försöker dock kompensera för detta genom att  handla 
second hand eller liknande. Respondenterna ärver inom familjen, men ingen skriver att de tar 
över kläder eller skänker vidare utanför familjen. Det går däremot att se på frågan om vad 
som händer med kläderna när de inte används längre. Inom produktkategori leksaker uppger 
deltagarna att de inte har hunnit handla så mycket ännu, och större delen av de leksaker som 
de äger har de fått. Det finns en medvetenhet hos deltagarna angående plaster i leksaker och 
de uppger att de försöker köpa mycket i, till exempel, trä. Även här ärver de inom familjen.  
 
Deltagarna uppger att när de handlar mat har vissa varor som de köper ekologiskt, de handlar 
med hänsyn till djurhållning, men de väljer oekologiska alternativ framför att inte handla alls. 
Det är viktigt att maten är god och lätt att handla.  
 

4.2 Resultat från fokusgrupperna 
 
Fokusgrupperna har fått frågor som har utgått från enkätfrågorna, men de har också fått 
kommentera på utfallen från enkätundersökningarna. Precis som i enkäterna har samtalen 
flyttats mellan inköp, köpbeslut och slutligen vad som händer efter att de inte använder 
produkterna längre. Deltagarna har tillåtits prata fritt om de olika ämnena och även 
kommentera på varandras uttalanden.  

4.2.1 Produktgrupp kläder 
 
Deltagarna uttrycker att det är roligt att handla, deltagarna har ett intresse och det pratas om 
ett beroende. De köper det mesta nytt, men kompletterar med second hand, men det vanligaste 
är att deltagarna byter eller ärver med vänner och familj. Deltagarna uppger att de är ute efter 
känslan att de vet vart kläderna har varit, att de är rena och fräscha. Därför är det lättare att ta 
emot ärvda kläder istället från någon okänd. Deltagarna ser dock inget fel med att själv sälja 
eller ge vidare kläder. Många menar att det är lättare att handla nyproducerat. De vet att det 
finns storlekar och utbud när de går in i en affär. Det som kan vara en faktor för att välja 
andra-hand är priset. Många lockas av att hitta kap och främst ytterkläder. Det framkommer 
som en tydlig faktor att deltagarna upplever att inkomsterna påverkas negativt av att vara 
föräldraledig, och som en deltagare uttryckte: ”jag kommer börja handla mer när jag börjar 
jobba igen för då har jag råd”. Deltagarna tycker att det är bra att kedjorna har tagit fram 
ekologiska sortiment och försöker handla därifrån. Det är dock tydligt att de först handlar det 
som de lockas av rent estetiskt och skulle det också vara från ekologiska sortimentet så är det 
en bonus. 

4.2.2 Produktgrupp leksaker 
 
Eftersom barnen är så unga har de flesta inte så mycket leksaker ännu, de flesta deltagarna 
resonerar att det är bättre med färre, lite större saker än många små. Flera uttrycker också att 
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barnen får önska sig när de fyller år eller till jul. Här ligger inte huvudfokus på 
överkonsumtion, utan att deltagarna uttrycker en oro över att hämma barnets utveckling. För 
många saker kan göra att barnet får svårt att välja. De menar också på att leksakerna inte blir 
använda utan bara ligger överallt. Deltagarna uttrycker också att det är svårt att säga nej till 
vad andra köper till ens barn. Kläder är lättare att lägga undan om de inte själva tycker om 
dem, men leksakerna kan barnen själva fastna för i större utsträckning och då är det svårare 
att plocka bort. De flesta undviker BPA och vet att det finns kemikalier i plaster. De tycker att 
det är svårt att få reda på innehållet i leksaken och ofta blir utvägen att de tycker sig leva i 
trygga Sverige där lagstiftningen skyddar. Deltagarna uttrycker att de tycker att ”det är svårt 
med miljö” och ”man är inte så insatt”. De tittar dock på märkningar som CE eller +3. En CE-
märkning visar att produkten följer EU:s normer för hälsa, säkerhet och miljöskydd 
(europa.eu 2016). +3-märkningen visar att leksaken innehåller smådelar som inte är lämpliga 
för barn under tre år. Men den talar också om att leksaken innehåller kemikalier som barn 
under tre år inte ska komma i kontakt med (kemikalieinspektionen 2016). 
 

4.2.3 Produktgrupp mat 
 
Här är de flesta väldigt noga med vad de ger till barnen, men mindre noga med sig själva. När 
barnen är större och börjar äta den vanliga maten som serveras hemma så blir följden att 
föräldrarna också äter mera ekologiskt och närproducerat eftersom de vill att barnen ska göra 
det. Många trycker på att de helst väljer närproducerat eller i alla fall svenskt för att stötta det 
lokala. Många uttrycker också att de tänker på vilket kött de äter på grund av djurhållningen.  
Det som ses som hinder för att handla ekologiskt är priset och brister i utbudet. Några 
deltagare har vissa produkter som de alltid köper ekologiskt medan andra saker anses vara för 
dyra, som kött, eller svåra att få tag på. De tänker främst på att de inte vill ge sina barn mat 
som innehåller gift. Men en deltagare hade som exempel valet mellan importerad ekologisk 
gurka och en svensk gurka. Där valde hen den svenska gurkan eftersom hen tänkte på vilken 
miljöpåverkan frakten hade.  
 

4.2.4 Drivkrafter och utlösande faktorer 
 
Det som har dykt upp som utlösande faktorer för att ändra sitt beteende enligt deltagarna 
själva är dels att de har fått barn och kämpar för att ge det bästa till dem, men många säger 
också att de har påverkats av personer i sin närhet. Till exempel partner, förälder eller vänner. 
De har behövt någon i sin närhet som har pushat på dem och dragit med dem. Många säger 
också att det har kommit mycket mera information de senaste åren och att det är därför de har 
blivit mera medvetna. Speciellt i kategorin kläder så är det mammorna som har ansvaret för 
att konsumera, men de pappor som har deltagit i fokusgrupper ger intrycket av att ändå vara 
insatta i frågorna, fast de inte är den som konsumerar. Med tanken om att föräldrarna 
använder konsumtion som problemlösning så har de fått frågan om de funderat på om de kan 
lösa vissa, barnrelaterade, situationer på annat sätt än genom konsumtion. Frågan ställdes för 
att kunna visa på att marknaden (normen) styr hur vi löser våra problem, exempelvis plats för 
blöjbyten, marknaden säger; köp ett skötbord. Kan det finnas något annat sätt att lösa 
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situationen? Ingen av deltagarna hade tänkt på det så, en svarade att hen handlade en del 
second-hand.  
 
En återkommande mening hos deltagarna är ”man gör så gott man kan” eller ”man är ju bara 
människa” Under fokusgrupperna märks en påtaglig känsla av skuld eller ett behov av att 
ursäkta sig hos deltagarna. Många av deltagarna försöker väga upp sitt upplevda dåliga 
beteende när de, till exempel, pratar om att de handlar för mycket. De allra flesta tar upp att 
de försöker källsortera och återvinna så mycket som möjligt. Det utan att ämnet 
överhuvudtaget har kommit in på avfallshantering.  

 

4.3 Enkäter och fokusgrupper – likheter och skillnader 
 

4.3.1 Produktgrupp kläder 
 
Enligt enkäterna handlar respondenterna efter behov, men fokusgrupperna talar om normen 
att handla fina kläder till sina barn. De ser det mer som en hobby, ett intresse än något som 
görs efter behov. När en av de senare fokusgrupperna får frågan om vad de tror gör att det är 
sådan skillnad på svaren så menar de på att det kan vara så att konsumtionen startar för att det 
finns ett behov, men väl inne i butiken lockas kunden av exempelvis erbjudanden eller 
nyheter och då handlar de med mer än vad som egentligen var behovet från början. Samtliga 
svarande på enkäterna säger att mamman har huvudansvaret för klädinköpen (utom två, som 
delar lika med sin partner) Detta bekräftas i fokusgrupperna där samtliga mammor säger att de 
tycker att det är roligt att handla kläder och även papporna säger att det är deras partner som 
har intresset.  
 

4.3.2 Produktgrupp leksaker 
 
Deltagarna i fokusgrupperna uttrycker att de inte vill att barnen ska ha för mycket leksaker. 
De är oroliga att det ska hämma barnen i utvecklingen med för många leksaker. När 
respondenterna i enkäterna ska gradera vad de oftast går efter kommer pedagogik först på 
fjärde plats när det gäller vad som prioriteras högst när respondenterna konsumerar. Det kan 
tolkas som att de inte ser leksaker som potentiella pedagogiska och lärande föremål utan 
endast som just leksaker. Den tolkningen bekräftas av både fokusgrupperna som säger att de 
köper leksaker som ”ser roliga ut”. Tolkningen bekräftas också av enkätsvaren som visar att 
föräldrarna oftast går efter vad som efterfrågas av barnet. I enkäterna svarar majoriteten att de 
läser innehållsförteckningen. Fokusgrupperna säger att de tycker att det är svårt med 
innehållsförteckningar, många läser dem inte alls. Men de går däremot mycket på märkningar 
som CE och +3. Deltagarna uttrycker att de försöker ha koll på innehåll, men det är något som 
är tidskrävande så därför prioriteras det ofta bort.  
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4.3.3 Produktgrupp mat 
 
Det framkommer i fokusgrupperna att deltagarna är mera noga med barnen än med sig själv 
eller andra vuxna. Finns ett visst motstånd mellan eko och närproducerat och de väljer utefter 
miljö- eller hälsoperspektiv. Det vanligare med hälsoperspektiv, deltagarna handlar ekologiskt 
för att de inte vill utsätta sina barn för gifter och de känner sig hämmade av att de inte kan så 
mycket om miljö.  

 
 

4.4 Resultat från enkäter och fokusgrupper 
 
Så går det då att se att det finns ett förändrat beteende före och efter att studiens deltagare har 
fått barn? Det går att se ett förändrat beteende när det gäller konsumtionen till just barnen.  
Föräldrarna handlar gärna ekologiska kläder, de är noga med att tvätta, men är inte lika noga 
med sina egna kläder. Är de det så fanns den medvetenheten redan innan de fick barn. 
Detsamma gäller maten, deltagarna är väldigt noga till barnet, men det har inte smittats av 
helt och hållet på hur de konsumerar mat till sig själva. När barnet går över från specialföda 
som t. ex gröt och burkmat och börjar äta samma mat som föräldrarna visar resultatet från 
fokusgrupperna att föräldrarna äter ekologiskt för att de vill att barnet gör det. Leksaker är en 
kategori som föräldrarna kanske inte konsumerade så mycket av innan de fick barn av 
förståeliga skäl, och när de nu har fått barn är det många som finner denna kategori svår. Det 
är svårt att se vad som finns i leksaken, de har inte koll på kemikalier och plaster och blir 
hämmade av att ”man inte kan så mycket om miljö” som många i fokusgrupperna uttrycker 
sig. Dessutom är detta en kategori där de i mångt och mycket utgår från barnets visade 
intresse för en produkt. Leksaker är också en kategori som är svår att helt kontrollera eftersom 
en stor del av barnens leksaker inte inhandlas av föräldrarna själva. Det är svårt att säga nej, 
eller önska specifika saker som fokusgrupperna ger uttryck för.  
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5 Diskussion      

5.1 Metod  

5.1.1 Enkät  
 
Enkäter har varit ett effektivt verktyg för att få in relativt mycket material till studien. Det 
hade kanske gått att få in fler svar om de hade varit postdistribuerade, men det hade varit svårt 
inom tidsramen för arbetet, dels på grund av svarstiden, men också för att 
sammanställningsarbetet då hade blivit mera omfattande. Att antalet enkäter blir lite färre än 
vid postdistribuerade enkäter gör också att resultatet inte blir lika generaliserbart, dock finns 
andra faktorer som gör att det kanske inte hade varit fallet ändå. Genom att de har genomförts 
på öppna förskolor har ändå spridningen på målgruppen varit relativt stor.  
 

5.1.2 Fokusgrupper 
 
Mina tidigare erfarenheter pekar på att föräldrar som är på öppna förskolan ofta är öppna och 
sociala. Under en föräldraledighet kan det finnas en saknad av ett socialt sammanhang som 
man annars får genom arbete, skola etc. Då blir lätt den öppna förskolan det sociala 
sammanhanget. Därför har det varit en bra plats att genomföra fokusgrupper på. Däremot är 
det inte så lätt att föra längre samtal med många barn omkring sig, men det låg i studiens 
natur att det fanns barn med i bilden. För att få mera trovärdiga och generaliserbara resultat 
hade det varit önskvärt med fler eller större fokusgrupper, även om de till stora delar gav 
liknande svar. Det är möjligt att det hade gått att gå ännu mera på djupet med arrangerade 
fokusgrupper, som då inte hade sina barn med sig. Inom tidsramen för den här studien var det 
dock inte möjligt. Fokusgrupperna var också bra tillfällen att ta med några pappor i samtalen, 
eftersom de är underrepresenterade i sammanhanget så gick det ändå att få ur de som fanns 
där lite mera under samtalen. Det har i några fall varit svårare att ”sätta igång” deltagarna att 
diskutera med varandra, men det har ändå gått relativt bra när de hade pratat en stund.  
 
Att kombinera enkäter och fokusgrupper har varit bra eftersom det är lättare att svara mer 
politiskt korrekt i en enkät, även om den är anonym. Under fokusgrupperna är det svårare 
eftersom det ofta slutar med att deltagaren har talat mot sig själv. Det har också synliggjorts 
genom att enkäterna och fokusgrupperna har sagt helt olika saker på en del punkter. 
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5.2 Drivkrafter och utlösande faktorer 
 

5.2.1 Sociala normer 
 
Det har framkommit att många föräldrar som har förändrat sitt konsumtionsbeteende har gjort 
det för att någon i deras närhet har tryckt på och ”dragit med dem”. Det kan tyda på att 
människor låter sociala normer styra när de konsumerar i mycket större utsträckning än de 
själva tror, de flesta uppger till exempel i enkäterna att de först och främst konsumerar efter 
behov. Men när någon säger åt dem att det är okej att agera annorlunda och därmed sätta en 
ny norm så är det inte så svårt att göra det. Den sociala normen är alltså i mångt och mycket 
det som styr vad som anses vara ett behov (Aléx 2003). Respondenterna uppger också, i 
enkäterna, att den faktorn som minst värderad och minst respondenter som reflekterar över 
den är hur andra klär sina barn. Samtidigt är det flest respondenter som går efter utseende på 
kläderna och den är den näst högst värderade faktorn. Men vad är det som ligger till grund för 
vilka utseenden deltagarna tycker om? Kan det vara ännu ett exempel på att den sociala 
normen är så inrotad att respondenterna inte ens vet att de styrs av den? Det är mycket möjligt 
att föräldrarna själva tror att de handlar efter ett behov, men den sociala normen har bestämt 
vad ett behov är för något och därigenom sker överkonsumtion utan att föräldern är medveten 
om det. Att många säger i fokusgrupperna att de handlar för att det är roligt kan också vara en 
del av den sociala normen. Att handla har övergått till att vara ett intresse eller 
fritidssysselsättning och då uppstår nya behov genom det förändrade synsättet på handlandet. 
Synen på vad som är ett behov har varit ett ett återkommande tema under studien därför 
återkommer diskussionen till detta ämne flera gånger.  
 

5.2.2 Miljö- eller hälsoperspektiv.  
 
Det finns ett klart lysande hälsoperspektiv bland de svarande när de förklarar varför de 
handlar exempelvis ekologiskt. De vill inte att deras barn ska få i sig gifter. Men de har 
svårare att ta till sig miljöperspektivet. De försöker genom källsortering och annat, men just 
när det handlar om konsumtionen av de tre produktkategorierna så är det ett hälsomotiv som 
är den starkaste faktorn bakom ett förändrat beteende.  
 

5.2.3 Gårdagens information – dagens sanning 
 
Det finns många gamla sanningar som ligger kvar hos studiens deltagare. Det kan vara en 
faktor till att det inte finns så många spår av politisk konsumtion bland deltagarna 
(Diskussionen återkommer till politisk konsumtion nedan). Många säger att ekologisk mat är 
mycket dyrare än konventionell mat, vilket inte längre är en sanning enligt KRAV:s 
undersökning (KRAV 2015). Svenskar betalar till och med mindre för ekologisk mat än 
resten av Europa (Micheletti & Stolle 2003). De känner att de litar på landets lagstiftningar 
om vad som får säljas och innehållet i produkter. Något som inte stämmer eftersom 
marknaden är global och lagstiftningen full av undantag och kryphål (Gustavsson & Ekström 
2012).  
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Är personen inte insatt i dessa frågor så är det lätt att gammal information ligger kvar som 
dagsfärska sanningar eftersom det är upp till konsumenten själv att kolla upp dem. Finns inte 
intresset hos konsumenten så är det lätt att ta fasta på tidigare information, även om den är 
gammal. Och varför skulle inte föräldrarna känna sig trygga när de matas med information, 
även ny, som gör att de invaggas i tron att de är skyddade? Som ovan nämnda citat från 
Kemikalieinspektionens broschyr ”Kemikalier i barn vardag”: 
 
”Leksaker kommer in i barnets liv redan från den första spädbarnstiden. Det är en varugrupp 
där kraven på att de ska vara säkra är extra höga och där det finns EU-regler. EU-reglerna 
gäller leksaker som tillverkas i EU och sådana som importeras till EU från andra delar av 
världen” (Kemikalieinspektionen 2015). 
 
Den ges, som sagt, ut på BVC och förskolor, två stora institutioner med stor trovärdighet. Här 
är ett tydligt exempel på den påverkan som just institutionerna har på konsumenterna som den 
ekologiska moderniseringen pekar på. I just det här fallet blir det också en tolkningsfråga vad 
som är en leksak. Föräldrarna i studien uttrycker sig så om leksaker att det är just leksaker 
som barnen aktivt leker med. Kemikalieinspektionens tolkning av leksak är inte specificerad, 
men eftersom de menar att detta är en kategori som kommer in i barnens liv redan under 
spädbarnstiden så har de kanske en annan syn på vad som ska räknas som leksak, vilket gör 
att kemikalieinspektionen och föräldrarna kanske inte ens talar om samma produkter.  Bara en 
sådan liten kommunikationsmiss kan sätta perspektiv på svårigheten med att handla medvetet 
på en global marknad. 
 
Däremot känner många av deltagarna att de har ett mer medvetet beteende idag eftersom det 
har kommit så mycket information de senaste åren. Det har kommit mer information de 
senaste åren, eftersom världen inte står stilla, men kan det vara så att de har blivit mera 
mottagliga till informationen efter att de har fått barn? En fråga som kräver vidare forskning 
eftersom föräldrarna i den här studien upplever att de har tillgång till mera information och 
det råkar ligga i samma tidsram att de har fått barn. Det som är av intresse för den här studien 
är om den ”ökade” mängden information har gett ett förändrat beteende bland dem som har 
tagit upp det i fokusgrupperna. Enligt föräldrarna själva så har informationen gjort att de gör 
medvetna val i affärerna.  
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5.3 Ekologisk modernisering och politisk konsumtion  
 
Ekologisk modernisering har gått från att tala om produktionens problematik till 
konsumtionens. Dessa två ställs ofta upp som varandras motpoler, men egentligen så handlar 
även produktionen om konsumtion, konsumtionen, eller förbrukningen, av naturresurser. Och 
vem är det som göder vem? Utan hushållens konsumtion skulle det inte behövas produktion. 
Utan en marknad som skapar sociala behov så skulle det inte finnas konsumtion i samma 
utsträckning som idag. Den ekologiska moderniseringen trycker också på övergången till 
livsstilsförändringar, som skulle ge en utsuddning av den privata och publika sfären. Genom 
detta paradigm skulle det kanske kunna vara lättare för föräldrarna att se sin egen roll i 
konsumtionskedjan? Detta skulle dock kräva ett skifte från det individualistiska samhälle som 
råder till ett mera kollektivt samhälle. Och kanske finns det en längtan från det 
individualistiska (Adervall Berglund & Jacobsson 2015)? 
 
Det går att se spår av politisk konsumtion i föräldrarnas agerande, men det, i stort sett, enbart 
när det gäller produkter där de känner till produktionen bättre. Många säger att de tänker på 
djurhållningen eller att de vill handla närproducerat för att stötta regionens matproducenter. 
Detta visar, som den ekologiska moderniseringen säger, på att det växer fram ideologier som 
baseras på solidaritet (Karlsson 2005). Detta dock bara i viss utsträckning eftersom resultatet 
pekar på  att produkter som tillverkas av okända personer i länder långt är svårare att relatera 
till på samma sätt och därför är det lättare att låta besluten styras av, till exempel, estetiska 
skäl när de handlar kläder. De personer som har deltagit i den här studien har en medelålder 
på 30 år, det är precis i början av det åldersspann, 30-39 år, där de flesta som utövar politisk 
konsumtion befinner sig (Micheletti & Stolle 2003). Det skulle kunna vara så att resultatet 
varit annorlunda i en studie i en större stad där befolkningen i större utsträckning blir föräldrar 
senare i livet. Det är också, som tidigare forskning har visat, kvinnor som i större utsträckning 
ägnar sig åt politiskt konsumtion (Micheletti & Stolle 2003). Dock visar sig studiens pappor 
vara insatta i problematiken med konsumtionen, men det är mammorna som har 
huvudansvaret för familjens inköp, framförallt barnens kläder. Det kan vara så att studiens 
pappor engagerar sig politiskt på andra, mera traditionella, sätt. Det ligger dock utanför 
studiens avgränsning. Det som dock är intressant är att papporna är medvetna om 
problematiken med konsumtionen, men ändå överlåter konsumerandet till mammorna utan att 
egentligen ifrågasätta deras val.  
 
Många uttrycker att de ”inte kan så mycket om miljö”, de tycker att det är ett stort och brett 
ämne som är svårt att sätta sig in i. Tidigare forskning visar att personer lika ofta har själviska 
skäl att utöva politisk konsumtion som de som inte gör det (Micheletti & Stolle 2003) och 
dessa föräldrar anger, som ovan, att de tänker på djurhållning eller vill stötta den lokala 
marknaden. Deltagarna tar ställning till det som ligger en varmt om hjärtat eller är påtagligt i 
ens närhet. Några säger också att de tänker på arbetarna som ska vistas i gifter eller har dålig 
arbetsmiljö, men till största delen anges orsaker som ligger närmare till hands. Distansen 
mellan produktion och konsumtion har blivit för stor för att det ska gå att ta till sig 
konsekvenserna av sitt konsumerande.  
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5.4 Svag/stark hållbar konsumtion 
 
Mycket tyder på att svag hållbar konsumtion är den stora trenden bland studiens föräldrar. 
Detta visas genom att den större delen konsumerar nyproducerat, men tycker att det är bra att 
det går att konsumera miljömärkt, ekologiskt etc. Deltagarna är noga med att inte bara slänga 
utan de ger vidare, säljer eller återvinner. Det som blir tydligt är att de inte ser sig själv i 
konsumtionskedjan. Konsumtion och produktion är något som ligger som ett eget kretslopp 
där föräldrarna inte ser sin egen roll helt och hållet. De säljer gärna vidare sina saker, men de 
vill handla nytt själva. De väljer ekologisk eller närproducerad mat i den utsträckning de 
tycker sig ha råd, men de funderar inte på att lägga om sin kost, att äta mindre kött eller 
handla efter säsong. Att 31 stycken svarande väljer ett oekologisk alternativ i matbutiken om 
det inte finns ekologiskt visar på att de inte är vana att behöva avstå från något. Det är inte så 
konstigt när de hela tiden matas med marknadens reklam om att det är okej att konsumera i 
samma takt så länge som de väljer ”hållbara alternativ”. För vad är som säger att invånare i 
Sverige ens ska ha rätt att handla produkter från andra sidan jordklotet och vise versa? Eller 
ha tillgång till allt året runt? Marknaden för bara fram budskapet att ska konsumera, men 
egentligen inte vad som ska konsumeras. Om studiens deltagare skulle lägga om sin kost och 
äta mera vegetariskt skulle de kunna minska sitt CO2-utsläpp med 0,5 ton/år (Larsson 2015), 
istället väljer de oekologiskt kött eftersom det ekologiska anses vara för dyrt. Inte ens de 
alternativa företagen marknadsför att det ska behöva avstås från något. Att det behövs 3,7 
jordklot för att svenska medborgare ska kunna konsumera vidare som nu är inget som tas 
hänsyn till av den svaga hållbara konsumtionsnorm som råder. I en stark hållbar konsumtion 
skulle eventuellt initiativ som Klädoteket och Swinga bazar (Adervall Berglund & Jacobsson 
2015) ta större plats och den cirkulära ekonomin skulle kanske kunna ta fart. Ett 
paradigmskifte där naturresurserna fick sätta ramarna istället för ekonomin  skulle kunna växa 
fram. En nyproducerad produkt kanske skulle kunna gå tillbaka från att vara en vara till ett 
bruksföremål. Resultatet visar att många handlar nyproducerat och överkonsumerar. De 
handlar för att det är lätt. Så vad skulle hända om det gjordes det lite svårare? Skulle 
konsumtionsmängden gå ner? Och skulle konsumenterna ha lättare att röra sig från att 
konsumtion är problemlösning och hitta andra sätt att lösa sina behov? Vilka skulle bli 
behoven? Dessa följdfrågor på resultatet skulle vara av intresse som framtida 
forskningsfrågor.  
 
De drar inte heller paralleller mellan att de olika produktkategorierna. Om de skulle handla 
second hand-kläder eller färre plagg men bättre kvalitet i större utsträckning skulle det finnas 
mer pengar i hushållskassan att lägga på mat. Om de skulle vara lika restriktiva som de 
uppger att de är när de handlar leksaker så skulle de också ha mycket mera kvar i 
hushållskassan. Deltagarna låter estetiska skäl ligga till grund för att de handlar mycket 
kläder, men de låter ekonomin styra när de väljer mat. I maten skiljer det i några kronor och 
ören, medan det kan handla om flera hundra kronor beroende på vilka kläder som väljs att 
konsumeras. Kan det då vara så att detta visar på att den sociala normen åter igen är med och 
styr vad som anses vara ett behov? Det går att överleva med ganska lite, men för att passa in i 
det sociala samspelet behövs annat (Aléx 2003). Kläder visas upp, bekräftar någons status och 
ställning. Maten som äts i det egna hemmet är det ingen annan som ser. Den ska inte visas 
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upp och därför läggs det inte ner lika mycket tanke på den. I frågan om varför det verkar vara 
lättare för deltagarna att inte handla så mycket leksaker är min personliga uppfattning att de 
egentligen inte har något intresse av leksakerna själv. Kläder har blivit ett intresse, en 
fritidssysselsättning och maten går det att se direkta hälsoeffekter av, dessutom äter 
deltagarna av den själva också. Men leksaker ses bara som ett nödvändigt ont, deltagarna 
uttrycker att det är alldeles för mycket, att det bara samlas på hög eller att barnen inte kan leka 
med för mycket leksaker. Det är lättare att välja bort sådant som det inte finns ett personligt 
intresse av. Ändå har svenska barn i snitt mer än 500 leksaker i sina rum (Bengtsson 2009). 
Min uppfattning är, åter igen, att den rådande sociala normen säger att det är behovet.  
 
Deltagarna vaggas också in i tron att de bor i ett land med stränga regler som ska skydda dem. 
Inte minst från beslutsfattare och institutioner så väl som från marknaden. De ser inte att 
marknaden är global och att de regler som finns också är fulla med undantag som hela tiden 
släpper igenom mindre bra, eller rent av dåliga produkter (Gustavsson & Ekström 2012).  De 
har heller ingen uppfattning om att det regelverk som finns, REACH, är framtaget efter 
marknadens spelregler och på det sättet har blivit urvattnat och fullt av kryphål som inte har 
fokus på hälsorisker. 
 

5.5 Att göra så gott man kan 
 
Den återkommande meningen i fokusgrupperna; man är bara människa, eller man får göra så 
gott man kan kommer här tillbaka. Deltagarna väljer att fokusera på det som syns. På en 
arbetsmarknad finns en ständig press att hela tiden topprestera, där skulle det aldrig tillåtas att 
säga att man har gjort så gott man kunde, eller att man inte räcker till. Men när någon bara har 
sig själv att stå till svars för så kan det tillåtas att ha några brister. Kan det vara så att ha 
småbarn gör människan till dess mest mänskliga jag? Sömnbrist, ansvaret, känslostormarna 
eller att inte helt kunna kontrollera någon annan fast allt ansvar för dem vilar på ens axlar. Är 
det det som gör att det går att tillåta sig själv att släppa kontrollen? I studien går det att se 
tecken på detta när deltagarna uppger att de är mer noga med vad de konsumerar till sina barn 
än sig själva. Att vara förälder är dessutom något helt nytt. Förutom ansvaret för ett helt nytt 
liv och alla känslor runt det, så är det också ett nytt liv för föräldrarna som väntar. Då är det 
lätt att ta stöd från vad marknaden lär föräldrarna att göra. Att konsumera sina lösningar. 
Konsumtionen blir problemlösning, inte förbrukning.  
 
Kan det vara så att eftersom deltagarna inte ser konsumtion som förbrukning utan som 
problemlösning, så har de svårt att se sin roll i det hela? Därför kan deltagarna själva handla 
nyproducerat, men ”andra” kan handla andra-hand. De låter sig styras av en marknad utan att 
veta om det eftersom det inte ses som konsumtion utan tradition eller sociala normer, klappar 
på jul, presenter och kalas på födelsedagar, viss mat till vissa högtider etc. Konsumenten har 
inte alltid samma ögon på konsumtion som marknaden har. Genom globaliseringen har det 
satts sådana distanser mellan konsumtion och produktion att konsumenten inte kan se att det 
inte är en tillförsel av produkter till sig själv som sker utan en förbrukning av naturresurser.  
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6 Slutsats      
 
Mellan de tre produktgrupperna finns en del olikheter när det kommer till konsumtion. Kläder 
har gått från ett basbehov till en hobby eller social norm. Deltagarna är i viss mån mera 
medvetna eftersom de gärna väljer ekologiska alternativ om det finns och de är noga med att 
tvätta kläderna innan de används eftersom de är medvetna om att det finns ”gift” i dem. De är 
dock inte lika noga med sina egna kläder. Dessutom väljer de flesta att köpa nyproducerat 
men säljer gärna vidare sedan. De ser inte sig själva i kedjan. När det gäller maten så väljer de 
flesta gärna ekologiskt, men det är inget som görs helhjärtat och majoriteten väljer att handla 
oekologiskt om det inte finns ekologiskt. Deltagarna anser att det är dyrt med ekologiskt, trots 
att detta inte stämmer längre och de ser inte heller att de ska behöva avstå från något. 
Leksaker var en kategori som de flesta deltagarna inte hade konsumerat så mycket av ännu. 
De tyckte att det var en svår kategori att konsumera på ett medvetet sätt. Otydliga 
innehållsförteckningar och tidsbrist sades vara orsakerna. Deltagarna kände dock ingen press 
över att barnet skulle ha många leksaker, snarare tvärtom, detta trots att forskning visar att 
svenska barn i snitt har över 500 leksaker i sina rum (Bengtsson 2009). 
 
Innan studien hade sattes igång fanns hypotesen att få barn är en faktor för att en person 
skulle kunna bli en mer medveten konsument. Då med tanken att drivkraften skulle vara att 
föräldern lättare kunde relatera till saker som barnarbete eller dåliga arbetsförhållanden eller 
att hen vill ha en jord att lämna efter sig i gott skick när hen väl kände känslan så som det bara 
går att göra för sitt eget barn. Hypotesen att det går att bli en mer medveten konsument var 
rätt, men inte de bakomliggande orsakerna. Studiens deltagare handlar för att skydda sitt eget 
barn, men tänker inte mycket på konsekvenserna utöver det. Det kan vara några nära liggande 
faktorer som att de vill stötta den närproducerade maten eller att djurhållningen ska vara 
korrekt. Men de tänker inte mycket på konsumtionsmängdens konsekvenser eller sin egen roll 
i konsumtionskedjan. Dessutom är det svårt att säga att föräldraskapet skulle vara den 
enskilda faktorn som gör en mer medveten konsument. Studiens deltagare pratar om att det 
har kommit mera information på senare år eller att de har någon i sin närhet som har tryckt på 
att agera mera miljömedvetet. Det ska dock tilläggas att deltagarna kan ha blivit mera 
mottagliga till dessa faktorer efter att de har fått barn vilket indirekt gör föräldraskapet till en 
påverkande faktor.  
 
Ett förändrat beteende finns, men en helhetssyn saknas. De sätter sig själva utanför 
konsumtionskedjan. Detta medför att de inte ser konsekvenserna av sitt handlande eller hur de 
hade kunnat påverka marknaden genom politisk konsumtion i en vidare bemärkelse. De låter 
sina behov styras av den sociala norm som finns och genom marknadens påtryckningar mot 
svag hållbar konsumtion så minskar de inte sin konsumtionsnivå heller.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkäten 

 
Några bakgrundsfrågor:  
Du är barnets:  �Mamma   �Pappa  �Annat: …………………………. 

Barnet är din:  �Dotter        �Son 
Din ålder: ……… år  

Hur många är ni totalt i hushållet?    ……… vuxna        ……… barn  
Din högsta avslutade utbildningsnivå: 
………………………………………………………………………….. 
Sysselsättning:   � Arbetar  �Studerar  �Arbetssökande  �Annat  

Kläder 
Hur gör du när du handlar kläder till ditt barn?  

Jag handlar mest:   �nyproducerat   �andra-hand.                     � 50/50 
Jag byter eller ärver kläder till mitt barn  �Ja  �Nej 

Vem i hushållet har huvudansvaret för barnets klädinköp?  �Jag �Partner   
Gradera följande efter vad du oftast går efter när du handlar kläder till ditt barn där 1 är 
viktigast. Om några alternativ är irrelevanta för dig så hoppa bara över dem. 
……..Märke 

……..Utseende 
……..Material 

……..Rekommendationer från andra 
……..Miljömärkning 

……..Hur andra klär sina barn 
……..Pris 

……..Behov 
……..Annat: ………………………………………………………………… 

Vad gör du med kläderna när de inte används längre? 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………….... 

Det här en anonym undersökning om hur föräldrar konsumerar mat, kläder och leksaker till sina 
barn.  
Om du har flera barn så tänk tillbaka på hur du gjorde när du konsumerade till ditt första barn 
när barnet var 0-2 år.  
Efter att jag har samlat in enkäterna idag kommer ni att kunna delta i ett litet gruppsamtal som 
går in lite mer på djupet om era tankar om konsumtion. Hoppas att du vill vara med även på det.  

Tack för din medverkan! /Frida Didner, Miljövetarprogrammet Karlstad Universitet 
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Ev. övriga kommentarer om klädinköp till ditt barn 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………… 

 
Leksaker 
Hur gör du när du handlar leksaker till ditt barn?  
Jag handlar mest:  �nyproducerat   �andra-hand            � 50/50 

Händer det att du byter leksaker med andra?  �Ja  �Nej 
Gradera följande efter vad du oftast går efter när du handlar leksaker till ditt barn där 1 är 
viktigast. Om några alternativ är irrelevanta för dig så hoppa bara över dem.  
…….. Pris 

…….. Rekommendationer 
…….. Kvalitet 

…….. Material 
…….. Pedagogik 

…….. Könsneutralitet  
…….. Tillgänglighet (Lättillgänglig) 

…….. Efterfrågan/visat intresse från barnet 
Läser du innehållsförteckningarna på leksaker? (Om sådan finns) �Ja    �Nej    �Ibland 

Vad gör du med de leksaker som inte används längre? 
.......................................................................................................................................................
................................. 
Ev. övriga kommentarer om leksaker 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………… 

 
Mat 
Hur gör du när du handlar mat till ditt barn?  
Om du fortfarande endast flaskmatar eller ammar så gå direkt till sektionen för leksaker  

Jag lagar mest:      �färdig mat         �mix färdig mat/hemlagat      �endast hemlagad.  
Gradera följande efter vad du oftast går efter när du handlar mat till ditt barn där 1 är 
viktigast. Om några alternativ är irrelevanta för dig så hoppa bara över dem. 
…….. Pris 

…….. Innehåll 
…….. Ekologiskt 

…….. Närproducerat 
…….. Färdigmat 
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…….. Finns i min vanliga affär.  

…….. Annat……………………………………………………………………. 
Handlade du ekologiskt mat innan du fick barn? �Ja  �Nej  �Ibland 

Om du ska handla en särskild vara till ditt barn och den inte finns som ekologisk, köper du då:  
�ett oekologiskt alternativ �en annan sorts vara �letar vidare i annan affär?  

Ev. övriga kommentarer om mat 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
 
 


