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Abstract 

Statistics show that the sales of pesticides in Sweden are increasing. This study 

examines why this increase occurs, and who is buying the pesticides. The study has two 

aims: the first is to investigate the availability of pesticides for household use, and the 

second is to identify the problems garden owners are experiencing in the garden and the 

strategies they use to solve them. As a background to my work, some of the most 

debated pesticides and industrial chemicals with an impact on gardening during the 20th 

century are briefly summarized. The background section also includes a brief account of 

gardening in Sweden today. In my study, five garden stores were inventoried and staff 

were interviewed, garden owners were interviewed at allotment compounds and in 

home gardens, and an online survey was posted on a garden forum. The results indicate 

a wide variation in the range of pesticides in garden stores. The bigger stores have more 

varieties while the smaller stores have chosen to reduce the supply of pesticides. 

Interviews with the staff indicate that customers have little knowledge of pesticides and 

gardening in general. Many customers are looking for quick and easy solutions to their 

problems, the lawn being a big concern for many. Allotment owners use very little 

pesticides, while home gardeners and the respondents of the online survey use 

pesticides to a greater extent, but home gardeners often consider pesticides dangerous 

and want to decrease their use.  
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1.Inledning 

Under mina studieår på Trädgårdsmästarprogrammet vid Högskolan i Gävle har jag 

studerat ekologisk trädgårdsskötsel och ekologiska bekämpningsstrategier. Det starkaste 

bekämpningsmedel jag kommit i kontakt med i undervisningen är såpvatten mot 

bladlöss. Efter att ha besökt olika trädgårdsbutiker har jag insett att verkligheten ser 

annorlunda ut. Affärerna erbjuder ofta ett stort utbud bekämpningsmedel som ser 

miljövänliga ut med ”gröna” namn och etiketter men som i regel är giftiga med 

varningstext. När jag ser hur mycket bekämpningsmedel som finns tillgängliga och säljs 

blir jag bekymrad och flera frågor väcks. Vem är det som köper dessa medel till sin 

trädgård och varför köper man dem?  

 

 Fritidsodlingens riksorganisations (FOR:s) rapport från 2012 innehåller statistik 

som visar att 71 procent av Sveriges befolkning trädgårdsarbetar minst en gång per år. 

Det är över 5 miljoner människor i åldrarna 16-84 år (Björkman, 2012). I en tidigare 

rapport från FOR skriver författarna att 88 procent av svenska hushåll odlar något ätligt 

i sin trädgård, på sitt lantställe eller på sin balkong. De populäraste grödorna att odla är 

kryddor, bär, frukt, tomat och potatis (Andersson & Persson, 2011). 

 

 Kemikalieinspektionens årsredovisning från samma period visar att försäljningen 

av bekämpningsmedel ökat bland fritidsodlare. I rapporten kommenteras resultatet: 

För privat användning (klass 3 medel) har under år 2011 sålts 665 ton växtskyddsmedel 

(svampmedel, ogräsmedel, avskräckningsmedel samt insektsmedel utom myggmedel), 

vilket innebär en ökning med 255 ton jämfört med år 2010. Järn(II)sulfatheptahydrat, som 

ingår i mossmedel, är det volymmässigt största ämnet i hemträdgårdar. Under år 2011 

försåldes 466 ton järn(II)sulfatheptahydrat vilket är en kraftig ökning med 262 ton 

jämfört med år 2010. (Kemikalieinspektionen, 2011) 

Jag undrar vad denna ökning beror på och vill genom mitt examensarbete undersöka 

frågan närmare.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka bekämpningsmedel som finns i 

fem vanliga trädgårdsbutiker samt effekter och miljöpåverkan hos några av medlen. 

Syftet är också att genom en mindre fältstudie ta reda på hur några fritidsodlare och 

trädgårdsägareförhåller sig till ogräs och skadedjur samt till att använda 

bekämpningsmedel mot dessa. 

Vilka problem upplevs i trädgården och hur hanterar trädgårdsägaren dessa problem?  

Vilka aspekter är avgörande i valet av bekämpningsstrategi?  

 

3. Metod 

För att förstå dagens användande av bekämpningsmedel har jag först gjort en kort 

historisk sammanfattning över bekämpningsmedel och miljögifter. För att få en 

uppfattning om vilka medel som finns på marknaden har jag sedan besökt fem 

trädgårdsbutiker med olika storlek, karaktär och ägandeform. Slutligen har jag intervjuat 

kolonilottsägare och ägare till villaträdgårdar samt skickat ut en webbenkät på 

trädgårdsforum på internet.  

 

3.1. Bakgrundsstudie 

För att få ökad förståelse för varför vi använder bekämpningsmedel på det sätt som vi 

gör idag ska jag först ge en kort översikt över de mest omdebatterade 

bekämpningsmedlen och miljögifterna under 1900-talet. Litteraturen för detta har jag 

hämtat från trädgårdsböcker från år 1899 och framåt, från biblioteket vid Kungliga 

Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA). I dessa böcker får man en god bild av 

dåtidens rekommendationer kring bekämpningsmedel i Sverige.  

Många uppgifter om kemikalier är hämtade från Kemikalieinspektionens hemsida och 

andra webbplatser för myndigheter och organisationer med hög trovärdighet. Övrig 

information är hämtad från vetenskapliga artiklar, böcker och elektroniska källor 

relevanta för ämnet.  
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3.2. Inventering av bekämpningsmedel 

Trädgårdsbutiker i Stockholm och i Gävle besöktes, och utbudet av bekämpningsmedel 

mot ogräs och skadedjur inventerades. Affärerna har varierat i storlek; mindre 

privatägda handelsträdgårdar såväl som stora internationella affärskedjor har besökts. 

Bekämpningsmedlens innehåll och miljöpåverkan tas upp i bakgrunden.  

 Urvalet av affärerna baseras på en eftersträvan av bred variation mellan olika 

typer av handelsträdgårdar och trädgårdsbutiker. Jag kände till de mindre affärerna, 

Zetas i Stockholm och Hedvigs Trädgård i Gävle, och hade besökt dem tidigare. 

Plantagen är välkänt inom trädgårdsbranschen som en stor trädgårdskedja i Sverige. 

Tidigare hade jag besökt en av deras affärer i Gävle men inte den som inventerades i 

Barkaby. Bauhaus och Solhaga Garden Center var för mig tidigare okända 

trädgårdsaffärer, som jag hittade genom tips från vänner.  

 I inventeringen, som gjordes under september och oktober, redovisas endast de 

medel som fanns på hyllorna vid mitt besök, inte någon försäljningsstatistik. Det är 

möjligt att det skulle finnas fler sorters bekämpningsmedel om inventeringen gjorts i 

början av säsongen på våren. Inventeringen gör heller inte anspråk på att vara 

heltäckande utan har gjorts för att få en uppfattning om vad som finns tillgängligt i 

några trädgårdsbutiker vid en slumpmässig tidpunkt. 

 

3.3. Intervju 

För att få en djupare inblick i fritidsodlares olika metoder och tankesätt kring 

bekämpningsmedel har jag genomfört en kortare empirisk studie. Empirisk forskning 

”innebär direkt kontakt med relevanta människor och platser” (Denscombe, 2000, s. 

96). Intervjuer gjordes på plats för att få en så trovärdig bild av verkligheten som 

möjligt. I samband med inventering av bekämpningsmedel i trädgårdsaffärerna 

intervjuades försäljare. Två kolonilottsföreningar besöktes och sju kolonilottsägare 

intervjuades. Därefter besöktes tre villaträdgårdar och ägarna intervjuades. I arbetet med 

att hitta trädgårdsägare för intervju tillämpades ett s.k. snöbollsurval. Denscombe 

beskriver metoden i Forskningshandboken: ”Med snöbollseffekt avses att urvalet 

bestäms genom en process där en person hänvisar till nästa person. (…) Snöbollsurval 

är en effektiv teknik för att bygga upp ett rimligt stort urval, i synnerhet när det används 

i ett småskaligt forskningsprojekt.” (Denscombe, 2000, s. 24) Nackdelen med denna 



 

4 

 

metod är att urvalets variation gällande ålder, kön, etnisk bakgrund, utbildning etc. 

begränsas. 

 Denscombe pekar även på vikten av s.k. ”dörrvakter”, någon som ger tillträde in i 

miljön som ska undersökas (Denscombe, 2000, s. 94). I detta arbete fick jag kontakt 

med dörrvakter, eller grindvakter, till koloniområdet genom att mejla 

kolonilottsföreningar och kom då i kontakt med ordföranden. Med hjälp av ordföranden 

fick jag vidare kontakt med respondenter. Under kolonilottföreningen Bellmans 

Trädgårdars städdag förde jag kortare samtal med föreningens ordförande samt fyra 

medlemmar som jag tog kontakt med på plats. De fyra medlemmarna jag intervjuade 

visste inte i förväg att jag skulle närvara under dagen.  

 Inför intervjuerna i Vintervikens kolonilottsförening fick jag hjälp av deras 

ordförande som vidarebefordrade min önskan om att få intervjua medlemmar i 

föreningen. På den förfrågan fick jag två svar, som resulterade i två längre intervjuer i 

informanternas trädgårdar. Informanterna ombads visa lotten och berätta om odlingarna, 

och i samband med detta frågade jag om deras metoder och strategier kring bekämpning 

av ogräs och skadedjur.   

 Intervjuerna med hemträdgårdsägarna skedde på liknande sätt. Paret i Östervåla är 

bekanta till mig sedan tidigare. De ställde upp på intervju och hjälpte mig sedan att 

förmedla kontakt med ytterligare två hushåll med trädgård. Under intervjuerna användes 

diktafon. Intervjuerna har sedan transkriberats och skrivits samman till referat. 

Informanterna har anonymiserats, eftersom deras namn är ointressanta för arbetet. Det 

som är relevant är deras åsikter.  

 I referat från intervjuer i trädgårdsbutikerna nämns personal inte vid namn, 

däremot finns namnet på affären därför att företaget ska kunna stå för vad som säljs.  

 

3.4. Webbenkät 

För att få kontakt med flera trädgårdsägare och få en högre svarsfrekvens lade jag upp 

en webbenkät på ett trädgårdsinriktat forum på internet, enkäten fanns tillgänglig för 

allmänheten i en månad. I enkäten ställdes frågor om problem med ogräs, skadedjur och 

mossa. Jag undrade dessutom om svarandens åsikt angående användning av 

bekämpningsmedel i trädgården. Frågorna presenteras i anslutning till stycket 6.2.3 

Webbenkät. 

 Att ställa frågor via en webbenkät har för- och nackdelar. Fördelarna kan vara att 

svaranden i lugn och ro kan svara på frågorna och att en webbenkät når ut till fler 
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svaranden. En nackdel med webbenkät kan vara att det inte finns chans till följdfrågor 

och resonemang som eventuellt kommit upp i ett samtal på plats i svarandens trädgård. 

Ytterligare en aspekt gällande webbforum är att det kan antas att samtliga svarande är 

intresserade av trädgård.  

 

3.5. Avgränsningar 

I uppsatsen har jag inte tagit in dem som odlar för försäljning eller jordbruk. De har inte 

intervjuats eller svarat på någon enkät, eftersom arbetet begränsas till fritidsodlare och 

trädgårdsägare.  

 Inventeringen innefattar inte gödselmedel eller mekaniska bekämpningsmedel 

såsom fällor.  

 

4. Upplägg 

Studien inleds med en bakgrundsstudie som kortfattat beskriver användandet av 

bekämpningsmedel, ur historisk synpunkt och idag, samt redogör några av trädgårdens 

syften för dagens fritidsodlare. Resultatdelen består av två delar: Första delen innehåller 

en inventering, en fördjupning av utvalda medel samt intervjuer med försäljare av 

bekämpningsmedel. I inventeringen presenteras utbudet av bekämpningsmedel mot 

ogräs och skadedjur hos de fem trädgårdsaffärer jag besökt. I fördjupningsdelen har jag 

undersökt fyra vanliga bekämpningsmedel. Medlens aktiva substans redovisas samt hur 

de verkar i växten och eventuella risker med användning. I intervjudelen presenteras 

intervjuer med personal som jobbade på de trädgårdsbutiker som inventerats.  

 Andra delen av resultatdelen fokuseras på trädgårdsägarna. Här presenteras 

intervjuer med sju kolonilottsägare och tre par hemträdgårdsägare. En webbenkät med 

frågor gällande metoder och strategier kring bekämpning av ogräs och skadedjur lades 

upp på ett trädgårdsinriktat forum på internet. Enkäten fick sju svar, som presenteras sist 

i andra delen av arbetet.  

 

5. Bakgrund 

De kemiska bekämpningsmedel vi använder idag är inte samma som används tidigare. 

Bekämpningsmedel har under drygt hundra år utvecklats som lösningar på problem, 

framför allt i den kommersiella odlingen. För att förstå dagens medel vill jag kortfattat 
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beskriva användandet av kemiska bekämpningsmedel i Sverige och världen ur ett 

historiskt perspektiv från 1900-talets början fram tills idag. Jag fokuserar på 

bekämpningsmedel som är vanligt förekommande i för tiden aktuell trädgårdslitteratur 

samt hur rekommendationer kring hantering löd. Det fanns andra miljögifter som var 

väl så aktuella och debatterade, t.ex. PCB. Det användes dock inte som ett 

bekämpningsmedel. I detta avsnitt behandlas även händelser som genom historien 

påverkat allmänhetens syn på och förhållningssätt till bekämpningsmedel. 

 Avslutningsvis redogörs för hur situationen ser ut idag: hur mycket 

bekämpningsmedel som används, hur stor omfattning fritidsodlingen har samt några av 

trädgårdens syften.  

 

5.1. Kejsargrönt 

I det svenska jordbruket och i trädgårdsodlingen började man tidigt använda kemikalier, 

och redan i slutet av 1800-talet fanns svavel- och kopparpreparat som växtskydd i 

odling. I boken Anteckningar om Trädgårdsodling från år 1899 beskriver Gustav 

Norbäck till exempel användandet av kejsargrönt: ”Kejsargrönt och kalk är ett af de 

verksammaste och billigaste medel mot alla åtkomliga bladätande m. fl. insekter” 

(Norbäck, 1899, s. 226). Vidare försäkrades läsaren om säker användning: ”Icke den 

ringaste fara är att förtära frukt eller bär af duschade träd eller buskar emedan ämnet ej 

intränger i frukten utan sitter utanpå och vanligen af blåst och regn är bortsköljd efter 14 

dagar” (Norbäck, 1899, s. 286). 

 Att kejsargrönt (kopparacetatarsenit) är ett giftigt arsenikpreparat för besprutning 

bestående av kopparacetat och koppararsenit (Tunblad, 1939) verkar inte Norbäck ha 

känt till. 

 Debatten kring besprutade grönsaker startade dock tidigt. År 1920 skrev J. L. 

Saxon boken Konsten att bli gammal men vara ung, en samhällskritisk bok som 

förespråkade vegetarisk kosthållning. Saxon skrev ett inlägg rörande kejsargrönt: 

Mig personligen faller det aldrig in att äta grönsaker, om vilka jag ej säkert vet, att de 

komma från en trädgård, där ej giftbesprutning å grönsaker förekommer. Hur tror man att 

det skall bekomma en att äta t.ex. släpärter från en trädgård, där man försöker utrota 

ärtvivel med kejsargrönt? Förbud för dylika samvetslösa metoder är naturligtvis det enda 

rätta (Saxon, 1920, s. 125).  

Redan då fanns både förespråkare och motståndare.  
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5.2. DDT 

Schweizaren Paul H. Müller upptäckte ett visst ämnes goda egenskaper som 

insektsbekämpare. Detta ämne, DDT (Diklordifenyltrikloretan), lanserades 1942 och 

användes i stor utsträckning i arbetet med att bekämpa löss, malaria och tyfus 

(Svanström, 2011). Tack vare besprutningen var malariamyggan under 1950-talet 

nästan utrotad i stora delar av världen. Müller fick år 1948 Nobelpriset i medicin för sitt 

arbete med DDT, och bekämpningsmedlet fick stor genomslagskraft inom jordbruket 

och trädgårdsodlingen i Sverige under mitten av 40-talet.  

 I boken Växtskyddsråd och odlingstabeller från år 1946 rekommenderar 

författarna Lindfors och Ahlberg DDT som bekämpningsmedel till de flesta skadedjur i 

trädgården. Lövvivlar, öronvivlar, ekvecklarlarver, spinnmal, liljebaggar och 

olvonbaggar var några exempel på skadedjur som ”bekämpas (…) lätt genom 

besprutning eller bepudring med arsenik eller D.D.T.”(Lindfors & Ahlberg, 1946, s. 

30). Bekämpningsmedlet beskrivs kort: ”De ha ännu ej hunnit prövas i full utsträckning, 

men torde göra god nytta även i många andra fall än vad som nämnts i föregående, 

särkilt mot flugor, skalbaggar samt skalbaggs – och fjärilslarver. De äro inte nämnvärt 

giftiga för människor och husdjur” (Lindfors & Ahlberg, 1946, s. 33). 

 Dock förekom det under samma period en del varningssignaler och miljödebatten 

startade även i Sverige. En händelse i Skåne år 1958 fick många att ifrågasätta medlet: 

en man hade en morgon hittat 15000 starar som dött av DDT-förgiftning (Kihlström, 

2006).  

 I boken Bekämpningsmedlen – användning och risker från 1967 fortsätter 

Lantbruksförbundets Tidskriftsaktiebolags Korrespondensskola (LTK) att 

rekommendera DDT som bekämpning mot bl.a. rapsbagge, skidgallmygga, 

klöverspetsvivlar, jordloppor, jordgubbsvivel, ärtvivel och timotejflugor. I boken 

behandlas frågan om substansens långa nedbrytningstid i jorden; ”I marken kan DDT-

rester bli liggande kvar i flera år, men eftersom DDT inte används så intensivt i vårt 

land torde detta dock knappast förorsaka en ackumulering eller ansamling, som kan 

åstadkomma skadeverkningar” (LTK, 1967, s. 65).  

Författarna konstaterar dessutom att DDT är mindre farligt för bin och humlor och att 

ämnet således kan användas för skadedjursbekämpning även där bin och humlor är 

vanligt förekommande (LTK, 1967). 

 Året därpå kritiserar kemidocent Hans Palmstierna DDT i boken Plundring svält 

förgiftning. ”Den skadligaste egenskapen hos DDT är att det knappast bryts ner i 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Paul_H._M%C3%BCller
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naturen, vilket är en egenskap som DDT delar med de andra klorhaltiga biociderna. Det 

betyder att det kan ligga kvar mycket länge i marken och där fortsätta att utöva sin 

verkan” (Palmstierna, 1968, s. 98). 

5.2.1. Tyst vår 

I USA skrev Rachel Carson år 1962 boken Silent spring (Tyst vår). Carson var utbildad 

marinbiolog och hade tidigare skrivit om olika ekosystem i naturen. När DDT 

lanserades oroades hon över framtida effekter på naturen och ville lyfta frågan. Hennes 

tankar och idéer var kontroversiella, och samtliga förslag till kritiska artiklar 

refuserades. Carson var vid denna tidpunkt redan en välkänd naturförfattare och beslöt 

sig för att ge ut en bok om ämnet (Malm, 2009). I Tyst vår beskrivs hur DDT-molekylen 

sakta förändras i naturen och bildar ett långlivat ämne, DDE. Ämnet är fettlösligt och 

lagras i fettvävnaden hos djur och människor. Hos människor lagras relativt höga doser 

speciellt i lever, njurar och fettvävnad enligt Carson. Hos djuren ökar koncentrationen 

av DDT ju högre upp det hamnar i näringskedjan (Carson, 1962). Boken rapporterar om 

hur fåglar i Michigan USA dog i allt större mängd för varje år som gick. Tester visade 

att gift från DDT-besprutningar på almar i området förts vidare från löv till daggmask 

till rödhakesångarna (Carson, 1962). 

 Dr Wallace, som var ornitolog och professor vid Michigan State University år 

1954. citeras i boken; ”Universitetsområdet har förändrats till en kyrkogård för större 

delen av de rödhakesångare som försöker bosätta sig där när våren kommer” (Carson, 

1962, s. 133). 

 Boken startade stor debatt i USA och runt om i världen. Vissa menade att Carson 

var hysterisk, att boken inte baserades på vetenskapliga fakta och att jordbrukssektorn 

var beroende av bekämpningsmedel för att kunna tillgodose den ökade efterfrågan på 

livsmedel (Darby, 1962). J. Gordon Edwards, professor i entomologi, menade att 

Carson genom sin bok svartmålat DDT som kunde stoppat sjukdomar som malaria och 

gula febern och räddat miljontals människoliv om ämnet inte förbjudits (Edwards, 

1992). 

 När boken kom till Sverige året därpå trappades debatten kring 

bekämpningsmedlen upp. En giftmyndighet, Giftnämnden, bildades med uppgift att 

”med uppmärksamhet följa utvecklingen beträffande hälsofarliga varor och 

bekämpningsmedel” (Anerud & Nilsson, 1964, s. 16). Den 27 mars år 1969 förbjöds 

bekämpningsmedel innehållande DDT i Sverige. (Sveriges Riksdag, 1971).  
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5.3. Hormoslyr & BT Kemi 

Under 70-talet kom flera bekämpningsmedel ut på marknaden i Sverige. 

Flygbesprutning med bekämpningsmedlet Hormoslyr användes i den svenska 

skogsindustrin för att bekämpa lövsly på kalhyggen och banvallar, och i jordbruket 

användes ämnet som ogräsbekämpning på åkrarna (Sveriges Lantbruksuniversitet, 

2013). Ämnet består av fenoxisyror (2,4,5-T triklorfenoxiättiksyra och 2,4-D 

diklorfenoxiättiksyra) som påminner om växternas naturliga tillväxthormon. Efter 

besprutning reagerade växten genom att helt enkelt växa ihjäl (Hansson, 2009).  

 BT Kemi startade år 1965 produktion av kemiska bekämpningsmedel i 

Teckomatorp i ortens gamla sockerbruksfabrik (Mårald, 2002). I produktionen bildades 

giftiga dioxiner som restprodukt, och dessa kunde i mycket små mängder orsaka bl.a. 

missfall, tumörer, sterilitet och missbildningar på foster. Boende i närheten av fabriken i 

Teckomatorp vittnade om just missfall, ovanliga cancerformer och förstörda 

växtskördar (Hansson, 2009).   

 Den 4 mars 1971 beslutade giftnämnden att förbjuda hormoslyr för besprutning på 

offentlig plats, i skog, på banvallar, i sjöar och i vattendrag. Efter stora protester från 

skogsindustrin hävdes förbudet och flygbesprutning med hormoslyr återupptogs år 1972 

(Mårald, 2002).  

 År 1975 upptäcktes att det grävts ner tunnor med giftigt avfall innehållande 

dioxiner i området kring BT Kemi i Teckomatorp. Åren därpå gjorde Länsstyrelsen 

grävningar och upptäckte över 600 tunnor med avfall som läckt ut i grundvattnet 

(Johnsson & Hansson, 2006). Bolaget gick i konkurs år 1979, fabriken sprängdes och 

ett stort saneringsarbete påbörjades (Mårald, 2002). Den generella opinionen mot 

Hormoslyr gjorde att ett totalförbud mot bekämpningsmedlet trädde i kraft år 1977 

(Magnusson, 2003).  

 

5.4. Monsanto & Roundup Ready 

Monsanto grundades år 1901 i Missouri, USA av kemisten John Francis Queeny. 

Företaget beskriver på sin hemsida hur de startade med utveckling av 

livsmedelskemikalier för att sedan utöka produktionen med bl.a. industrikemikalier, 

läkemedel och bekämpningsmedel (Monsanto, 2002). Monsanto stod bakom Agent 

Orange, ett avlövningsmedel som användes i Vietnamkriget under slutet av 60-talet för 

http://sv.wikipedia.org/wiki/2,4,5-triklorfenoxi%C3%A4ttiksyra
http://sv.wikipedia.org/wiki/2,4-diklorfenoxi%C3%A4ttiksyra
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att underlätta krigsföringen i djungeln och för att begränsa tillgången på föda för 

fienden. Bekämpningsmedlet visade sig vara starkt cancerframkallande för människor. 

Utöver skador på soldater från båda sidor orsakade medlet missbildningar på 

hundratusentals vietnamesiska barn (Haberman, 2014). Monsanto stod även bakom 

bekämpningsmedlen DDT och industrikemikalien PCB (Härdmark, 2009).  

 Företaget lanserade år 1974 ett nytt bekämpningsmedel, Roundup, där den aktiva 

substansen kallas glyfosat. Idag är Monsanto ett multinationellt företag som bl.a. arbetar 

med växtförädling. Företaget har tagit fram, och tagit patent på, grödor som är resistenta 

mot Roundup (Härdmark, 2009). Grödorna, som är genmodifierade och kallas Roundup 

Ready, utgörs bland annat av majs, soja, sockerbetor och bomull. Att en gröda är 

genmodifierad innebär att en eller flera främmande gener tillförts via genteknik 

(Landsbygdsdepartementet, 2011). Systemet bygger på att jordbrukaren köper både 

bekämpningsmedel och den genmodifierade grödan från Monsanto. När fälten sprutas 

med Roundup dör allt ogräs medan grödan står kvar (Härdmark, 2009). Systemet är 

enligt tillverkaren effektivt och ger rika skördar (Monsanto, 2002). I Europa har 

opinionen mot genmodifierade grödor varit stark och intresset från bönderna i 

framförallt Nordeuropa har varit svagt (Persson, 2007). Monsanto utförde testodlingar 

på bl.a. betor i Skåne under 2012 (Sjö, 2012). Protester mot företaget ledde till en 

världsomfattande demonstration den 25 maj 2013. I 436 städer i 52 länder anordnades 

demonstrationståg mot Monstantos genmodifierade grödor, ”March against Monsanto” 

(The Guardian, 2013), och företaget meddelade den 31 maj 2013 att de beslutat lägga 

ner lobbyverksamheten i Europa. Presstalesmannen Thomas Helscher sa: ”Vi kommer 

bara att sälja genmodifierade fröer där det finns brett stöd från bönderna, brett politiskt 

stöd och ett fungerande regelverk” (Dagens Nyheter, 2013). Företagets försäljning av 

bekämpningsmedel går mycket bra däremot. Den totala användningen av 

glyfosatbaserade bekämpningsmedel i Sverige har ökat från 222 ton år 1992 till 701 ton 

år 2012 (Kemikalieinspektionen, 2013). 

 

5.5 Situationen idag 

Nästan hälften av Sveriges befolkning, 42 %, säger sig vara intresserade av trädgård, 

och trädgårdsbranschens omsättning har stigit stadigt under det senaste decenniet 

(Björkman, 2012). Man kan se en tydlig trend i ökat intresse för fritidsodling och 

trädgårdsskötsel. Samtidigt ökar försäljningen av ekologiska livsmedel. Enligt 
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Statistiska Centralbyrån såldes under 2013 4,3 % mer ekologiska produkter jämfört med 

föregående år (Hygstedt, 2014).  

 Enligt kemikalieinspektionen ökar det privata användandet av kemiska 

bekämpningsmedel. Under åren 1992 till 2012 har försäljningen av bekämpningsmedel 

ökat från 291 ton till 673 ton (Kemikalieinspektionen, 1993, och 2012). 

  I faktabladet Trädgården och Miljön från Riksförbundet Svensk Trädgård 2013 

uttrycker författare Eva Wirén en oro över de ökade miljörisker som bekämpningsmedel 

medför. Hon menar att kemikalierna framför allt riskerar att förorena vattnet och rubba 

den naturliga balansen mellan skadedjur och nyttodjur i trädgården. Hon ser den privata 

trädgården som en idealisk plats för biologisk mångfald och menar att den bör skyddas 

från bekämpningsmedel (Wirén, 2013). 

 Sverige har sexton miljömål till 2020 som utgör grunden i nuvarande miljöpolitik. 

Målen innefattar bl.a. begränsad klimatpåverkan, ett rikt växt- och djurliv, myllrande 

våtmarker, ingen övergödning samt levande sjö- och vattendrag. Ett av målen är att 

skapa en giftfri miljö, vilket beskrivs så här av Naturvårdsverket:  

”Långlivade ämnen som är spridda i miljön eller finns lagrade i varor och byggnader kan 

påverka människor och miljö under lång tid. Stigande konsumtion leder till ökad 

kemikalie och varuproduktion, och därmed ökad spridning av farliga ämnen. För många 

kemikalier saknas fortfarande kunskap om hur de påverkar människors hälsa och miljön. 

Kemiska risker behöver förebyggas genom ökad kunskap om ämnens farliga egenskaper, 

information om användningen och regler om att begränsa användningen av vissa ämnen.” 

(Naturvårdsverket Giftfri miljö, 2014) 

Arbetet mot miljömålen utvärderas och utvecklas av åtta myndigheter tillsammans med 

länsstyrelserna och samordnas av Naturvårdsverket. Larmrapporter om ökade 

miljöföroreningar tas på stort allvar och man arbetar på flera nivåer i samhället för att 

motverka dem (Naturvårdsverket Miljömål, 2014).  

 

5.6. Människan och trädgården 

Under litteratursökningar har jag inte funnit relevanta forskningsrapporter eller artiklar 

som specifikt berör människors attityd till användande av bekämpningsmedel i 

trädgården. Däremot finns det gott om forskning som behandlar relationen mellan 

människan och trädgården. Forskningen tar bl.a. upp trädgårdens betydelse då och nu, 

vilken funktion den har samt värdesättandet av trädgård i anslutning till hemmet. För att 

få en överblick över hur relationen mellan människan och trädgården behandlas 
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vetenskapligt och vilka fokus som finns ska jag kortfattat referera några tydliga 

forskningsinriktningar.  

5.6.1. Hälsofrämjande 

Att människan mår bra och finner återhämtning i naturen har länge varit allmänt känt, 

och under de senaste trettio åren har man vetenskapligt undersökts trädgårdars 

hälsofrämjande effekter. I rapporten Teorier om mental återhämtning – Kaplan, Ulrich 

och Grahn redovisar författaren Marie Pell en sammanfattning av de teorier som 

framkommit från forskningen. Teorier som behandlas i rapporten är Rachel och Stephen 

Kaplans ”Attention Restoration Theory (ART), Roger Ulrichs ”Psychoevolutionary 

Theory” samt Patrik Grahns teorier om restorativa miljöer. Gemensamt redovisar 

resultaten på olika sätt att vistelse i natur och trädgård bidrar till ökad hälsa hos 

människor. 

5.6.2. Trädgårdens syfte i nutid och dåtid 

I rapporten Fritidsodlingen omfattning och betydelse beskriver Lise-Lotte Björkman hur 

trädgården i Sverige förändrats över tid. Hon menar att trädgårdens syfte före andra 

världskriget huvudsakligen var husbehovsodling. Efter andra världskriget skedde en 

förändring då svenskarnas fritid definierades allt mer. Husbehovsodlingen och 

fritidsodlingen gick då isär och trädgårdens syfte förändrades. I rapporten definieras 

begreppet fritidsodling: ”Fritidsodling kan omfatta allt från odling på balkonger till 

extensiv skötsel av villaträdgården och intensiv självhushållsodling för eget bruk. Till 

fritidsodlingen räknas dessutom ibland privat odling av krukväxter inomhus.” 

(Björkman, 2012, s. 7) 

 Förr bestod trädgårdarna av grödor odlade i självhushållssyfte. Idag utgörs de 

svenska trädgårdarna framför allt av prydnadsväxter, blommor och gräsmatta. Trots 

detta beräknas fritidsodlingar generera grödor vars värde uppskattas till ca 2,7 miljarder 

kronor varje år (Björkman, 2012). 

 I konsumentstudien Trädgårdsbarometern framtagen 2013 av företaget Plantagen 

kartläggs fritidsodlares förhållningssätt och åsikter kring trädgården. Över 3000 

personer från Sverige, Norge och Finland har svarat på frågor. Svenska 

trädgårdsentusiaster beskrev arbetet i trädgården med orden Avkopplande, Rofyllt och 

Fysisk aktivitet. De svarande ombads beskriva varför de värdesätter sin trädgård: ”Frihet 

att kunna gå ut när lusten faller på.” ”Att kunna jobba med egna händer och idéer.” 
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”Känslan att gå barfota på en välskött gräsmatta.” (Plantagen, 2013, s. 13) Rapporten 

redovisar även vad svarandena planerat investera i trädgården under kommande år. 

Majoriteten svarade att utemöbler, belysning och grill står högst på prioritetslistan 

(Plantagen, 2013). Trädgården verkar ha skilda syften för olika typer av personer. Det 

finns de som främst använder trädgården som ett extra rum, en plats att umgås på, och 

sen finns det personer som ser trädgårdsarbetet som ett intresse, en hobby och en källa 

till fysisk aktivitet. 

5.6.3. Identitet 

Trädgården har länge varit starkt kopplad till känslan av identitet och hemkänsla. I 

rapporten Growingidentity, growing a home skriver författaren att trädgården under 

tidigt 1900-tal hade stor betydelse för emigranter i USA när de skulle knyta an till det 

nya landet och den nya miljön. Genom att odla samma grödor som man gjort i 

hemlandet hölls minnen därifrån vid liv samtidigt som en ökad hemkänsla infann sig på 

den nya platsen (Fritze, 2012). 

 På liknande sätt ser det ut idag då trädgården kan användas som en förlängning av 

det egna hemmet. Enligt Björkman kan trädgårdens utformning och utseende säga något 

om dess ägare. Trädgården blir en förlängning av husets estetiska uttryck och förstärker 

därför husägarens identitet (Björkman, 2012). 

 Bhatti och Church skriver i rapporten Home, the culture of nature and meanings 

of gardens in late modernity att trädgården och arbetet kopplat till den kan förmedla en 

tydlig bild av fritidsodlarens personliga identitet och livsstil. De menar även att 

trädgården kan säga något om relationen till hemmet samt ge en överblick över 

eventuella kulturella förändringar. Vidare skriver de att trädgården och trädgårdsarbetet 

är människans direkta länk till naturen i hemmet. Denna länk menar de bidrar till en 

starkare hemkänsla, en starkare känsla av identitet på den plats man bor (Bhatti & 

Church, 2004). 

5.6.4. Relationen till naturen 

I boken En andra natur resonerar Michael Pollan kring odlarens relation till trädgården 

och naturen och beskriver bl.a. fenomenet ”Front Lawn”. Traditionen med gräsmatta på 

tomtens framsida, framför huset, har en stark kulturell tradition i USA. Enligt 

författaren täcks 130 000 kvadratkilometer i USA av gräsmatta, och 30 miljarder dollar 

investerar det amerikanska folket varje år för att hålla dessa ytor perfekta. Pollan 
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beskriver gräsmattorna som en stark koppling till den amerikanska enade identiteten  

”… denna gränslösa demokratiska flod av manikyrerade gräsmattor som vi radar upp 

våra hus utmed” (Pollan, 1991, s. 60). 

 I boken ger författaren exempel på hur traditionen med perfekt klippta gräsmattor 

sitter så djupt i den amerikanska folksjälen att konflikter uppstått mellan grannar då 

skötseln ansetts eftersatt. I ett fall blev husägaren åtalad med stöd av en lokal förordning 

som förbjöd allt ogräs högre än tre decimeter då detta ansågs farligt för hälsan. Pollan 

skriver: ”Det lär finnas dubiösa lagar av det slaget i lagböckerna i hundratals 

amerikanska kommuner” (Pollan, 1991, s. 61). I boken återges även författarens 

resonemang kring ogräs och begreppet ogräsrensning:  

… den process varmed vi gör upplysta val i naturen, skiljer mellan gott och ont, arbetar i 

jorden med både huvudet och kroppen. Att rensa ogräs är detsamma som att införa kultur 

i naturen. I denna bemärkelse är ogräsrensning inte ett nödvändigt ont utan själva kärnan i 

trädgårdsarbetet. Och vid en viss tidpunkt blir det en plikt att rensa ogräs, precis som det 

blir att sköta trädgården.(Pollan, 1991, s. 117) 

Vidare menar Pollan att en trädgård är ett pågående projekt som aldrig blir färdigt. Han 

skriver att trädgården inte är en plats för pedanten eftersom trädgården är svår att 

kontrollera till fullo. ”… det ogräs man rycker upp i dag kommer att vara tillbaka 

imorgon, en ny generation bladlöss kommer att rycka in för att hämnas sina dräpta 

kamrater och allt man planterar – varenda växt – kommer förr eller senare att dö.” 

(Pollan, 1991, s. 134) 

 Avslutningsvis sammanfattar Pollan den mångtydiga relationen mellan odlaren 

och trädgården: ”Odlaren har blivit tvungen att leva med naturens tvetydlighet – att den 

varken är alltigenom god eller alltigenom ond, att den både ger och tar.” (Pollan, 1991, 

s. 191) 

Även i Sverige tycks gräsmattan vara ett projekt som kräver både arbetsinsats och 

bekämpningsmedel. Enligt Kemikalieinspektionen är mossmedel det medel som såldes 

mest under 2012. Av den totala mängden sålda kemiska bekämpningsmedel 598 ton, 

bestod 401 ton (67 %) av järn(II)sulfatheptahydrat.(Kemikalieinspektionen, 2014). 

 

5.7. Sammanfattning Bakgrund 

Genom historien har bekämpningsmedel varit lösningen på många problem. 

Kejsargrönt, DDT och Hormorslyr är ämnen som skapat stor debatt när de kom och som 



 

15 

 

visat sig vara mycket farliga för miljön. Ett ämne som idag skapar debatt är det 

glyfosatbaserade bekämpningsmedlet Roundup. 

Rapporter visar att en stor del av svenska folket sysslar med trädgårdsarbete på fritiden. 

Mellan åren 1992 och 2012 har mängden försålda bekämpningsmedel till de svenska 

hushållen ökat från 291 ton till 673 ton. Syftet med trädgården har ändrats över tid. Förr 

användes trädgården till husbehovsodling, idag är den snarare en förlängning av 

hemmet, en plats där vi umgås och finner ro och avslappning. I en 

konsumentundersökning beskrev svenskarna trädgårdsarbetet med orden: Avkopplande, 

Rofyllt och Fysisk aktivitet. Studier visar att trädgården kan bidra till ökad känsla av 

identitet och hjälper odlaren att lättare knyta an till platsen, att skapa en hemkänsla.  

 

6. Resultat 

Resultatdelen är uppdelad i två avsnitt. Det första behandlar inventeringen av 

bekämpningsmedel, fördjupad information samt intervjuer med försäljare av 

bekämpningsmedel. I det andra blocket redovisas intervjuer med trädgårdsägare från 

koloniträdgårdar och villaträdgårdar samt svar på en webbenkät.  

 

6.1.  Bekämpningsmedel 

För att få en uppfattning av privatpersoners tillgång till bekämpningsmedel har jag 

besökt fem trädgårdsbutiker och inventerat deras utbud av medel mot ogräs och 

skadedjur. Denna inventering redovisas först, och därpå följer en fördjupning av fyra 

vanliga bekämpningsmedel där innehåll, verkan och eventuella risker redovisas.  

6.1.1. Inventering 

Jag har besökt fem trädgårdsbutiker och handelsträdgårdar, både små privata 

handelsträdgårdar och medlemmar av stora internationella kedjor. Valet av butiker har 

ingen geografisk koppling utan motiveras av att jag eftersträvade olika typer av 

trädgårdsaffärer. I samband med inventeringen intervjuade jag personalen, och vid 

samtliga besök har inventeringen skett före intervjun.  

 

Plantagen Barkaby Handelsplats 2014-10-10 

Plantagen i Barkaby är en stor affär, med ett kafé i mitten för trötta och fikasugna 

kunder. Jag får gå genom hela affären för att komma till bekämpningsmedlen som står 
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aningen undanskymda på en hylla en bit bort från växterna. Nästa avdelning i affären är 

utemöbler och grillar.  

 

Ogräs Mossa/alger/mögel Myror& 

Sniglar 

Sugande skadeinsekter 

Roundup Gel Algmo Alg -& 

mögeltvätt 

 Raptol Bladlöss Effekt 

Finalsan Ogräs 

Effekt 

Mossa GTI  Raptol Insekt Effekt 

   Promanal Fruktträd 

Effekt 

   Calypso insektsspray 

 

 

Bauhaus Barkaby Handelsplats 2014-10-10 

Bauhaus är ett företag inom byggvaruhandel som dessutom har en relativt stor 

trädgårdsavdelning. I Barkaby ligger denna avdelning i en egen flygel och det första 

man möts av är hyllmeter med bekämpningsmedel i smakfullt belyst display. Bakom 

hyllorna med bekämpningsmedel leds kunden ut på utegården där växter och jord finns.  

 

Ogräs Mossa/alger/mögel Myror & Sniglar Sugande skadeinsekter 

Roundup Q MotAlgGreenline Myr Effekt Pulver Provado Calypso 

Roundup G Tralltvätt Myr Effekt 

Utvattning 

Insekt Effekt Spray 

Roundup Gel MotMossaGreenline Myr Effekt Dosa MotFlugaGreenline 

Finalsan Ogräs 

Effekt 

 Myr Effekt 

pumpspray 

 

Keeper K mot ogräs  Myrr Spray  

  Myrr Q Myrdosa  

  Myrr D  

  Myrr Extra  

  Myrr till utvattning  

  Snigelgift  
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Greenline 

  Ferramol Snigel 

Effekt 

 

 

 

Zetas 2014-10-13 

Zetas profilerar sig som ”Finsmakarens Trädgård” och det är en estetiskt tilltalande 

miljö kunderna möts av. Husen står i vinkel mot vägen och på andra sidan finns affärens 

utomhusdel med alla perenner, träd och buskar. På plats finns ett friliggande kafé.  

Affärens bekämpningsmedel hittar man på en hylla bland krukväxterna inne i en av 

byggnaderna. Ljussättningen är harmonisk och gör att allt, även bekämpningsmedlen, 

ser exklusiva och trendiga ut. 

 

Ogräs Mossa/alger/mögel Myror & Sniglar Sugande skadeinsekter 

 Weibulls Stoppar mossa Weibulls Anti myror 

myrdosa 

CurEraPyretal Växtspray 

 CurEraALGclean   

 CurEra Mossa GTI   

 Anti Alg   

 

 

Hedvigs Trädgård, Gävle 2014-10-17 

Hedvigs Trädgård är en handelsträdgård i Gävle med anor från sekelskiftet. Här bedrivs 

försäljning av krukväxter, snittblommor, inredningsdetaljer, perenner, buskar och träd. I 

anslutning till affären finns Annas Kafé, och affären huserar i gamla växthus som 

bringar charm och personlighet till platsen. För att hitta till hyllan med 

bekämpningsmedel måste jag gå allra längst in i butiken. Där hittar jag även handskar, 

odlingslådor, redskap och gödselmedel.  

 

Ogräs Mossa/alger/mögel Myror & Sniglar Sugande skadeinsekter 

  CurEraAntiMyra  
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Solhaga Garden Center, Stockholm 2014-10-22 

Solhaga Garden Center är en nyöppnad handelsträdgård med ett brett utbud 

trädgårdsartiklar. Här säljs krukväxter, perenner, buskar, träd, inredningsartiklar och 

flera sorters konstgödsel. När man kommer in i butiken möts man av heminredning och 

inneväxter. För att hitta bekämpningsmedlen går jag mot uteavdelningen. Aningen 

undangömt innan man kommer ut till perenna avdelningen står utbudet av 

bekämpningsmedlen.  

 

Ogräs Mossa/alger/mögel Myror & Sniglar Sugande skadeinsekter 

Roundup Gel CurEraAlgmo Myrr Spray CurEraVespo 

Roundup Q  Myrr Extra Radar DosP Mot flygande 

insekter 

Natria mot 

Ogräs & 

Mossa 

 Myrr D Radar Dos Mot krypande 

insekter 

  Myrr till 

utvattning 

Provado Calypso 

  Myrr Myrdosa Calypso mot skadeinsekter  

   Calypso Koncentrat 

   NatriaPyrsol 

   NatriaPyrsol Spray 

 

Inventeringen gjordes i september och oktober. De medel som inventerats är de som 

finns tillgängliga i affärerna i slutet av växtsäsongen. Det är alltså inte en redovisning av 

försäljningsstatistik. Förmodligen är utbudet av bekämpningsmedel större i april/maj, i 

början av växtsäsongen. Om man enbart tittar på vad som stod i hyllorna vid inventering 

fanns sammanlagt flest sorter av bekämpningsmedel mot sugande skadeinsekter, sexton 

stycken, medan det av myr- och snigelmedel fanns tretton sorter. Vidare fanns tio 

sorters medel mot mossa, alger och mögel samt sex sorter mot ogräs.  

6.1.2. Klassificering och märkning 

Krav om registrering av bekämpningsmedel infördes redan 1953 och det s.k. EG-

direktivet om märkning och klassificering kom 1967 (Kemikalieinspektionen, 2013). 

Det innebar generell registreringsplikt och att alla medel som såldes skulle godkännas 



 

19 

 

av giftnämnden. Faroklasser infördes där klass 1 förknippades med ”synnerligen stor 

förgiftningsrisk för människor och husdjur”, klass 2 med ”stor förgiftningsrisk” och 

klass 3 som ”övriga bekämpningsmedel” (Anerud & Nilsson, 1964, s. 15). Vidare 

bestämdes att medel klassade som ”Klass 1” bara fick köpas och brukas av personer 

med särskild utbildning. Även märkning av förpackningar påverkades av de nya 

bestämmelserna. Nu skulle förpackningen tydligt visa hur hantering av medlet skulle 

ske för att minska förgiftningsrisken. Även namn, aktiv substans och andra eventuella 

farliga ämnen skulle visas (Anerud & Nilsson, 1964).  

 Klassificeringen gäller än idag, ”Klass 1 och 2-medel” får endast användas 

yrkesmässigt medan ”klass 3-medel” får användas av alla. Klass 1 kräver fortfarande 

särkilt tillstånd och utbildning som ges av Folkhälsomyndigheten (Blom, 2014). Sverige 

gick med i EU 1995 och har haft stor påverkan på rådande reglering och tillsyn gällande 

kemikalieindustrin. Reglerna om märkning och klassificering gäller i såväl Sverige som 

hela EU med några få undantag (Kemikalieinspektionen, 2012).  

 I dagens läge gäller inte samma regler om klassificering över hela världen, utan 

samma ämne kan ha olika klassificering i länder utanför EU. Förenta Nationerna (FN) 

antog 2002 det nya klassificeringssystemet GHS - ”Globally Harmonized System of 

Classification and Labelling of Chemicals” (”Globalt Harmoniserade Systemet” på 

svenska; Van Dam, 2014). Med GHS införs även en ny förordning gällande bl.a. 

märkning: CLP (Classification, Labelling and Packaging). Den nya förordningen 

innebär att kemikalier ska märkas i ett nytt system. Farobeteckningar kommer att ändra 

utseende och samtliga medel i EU kommer att införas i ett offentligt register hos 

Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa. Senast den 1 juli 2015 ska medel som släpps 

på marknaden märkas enligt CLP (Kemikalieinspektionen, 2011). 

Systemet infördes för att underlätta handeln av kemikalier mellan länder och för att öka 

säkerheten för människor och miljö. GHS och CLP rekommenderas som 

klassificeringssystem till världens alla länder (Kemikalieinspektionen, 2011). Det nya 

systemets märkning fanns inte redovisat på de bekämpningsmedel som fanns i 

butikernas hyllor vid inventeringen.   

6.1.3. Fördjupning bekämpningsmedel 

De bekämpningsmedel som undersöks närmare är klass 3-medlen Roundup Q, Mossa 

GTI, Myrr D och Provado Calypso. Fördjupning av just de produkterna beror på att de 

behandlar fyra problemområden i trädgården: ogräs, mossa, myror och sugande 
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skadeinsekter. Jag beskriver hur verkan och bekämpning sker enligt tillverkaren, vad 

medlen innehåller samt eventuella risker med användning.  

Roundup Q 

Citat från förpackning: 

Effektivt på både blad och rötter. För användning mot icke önskad vegetation. Idealisk för 

att behandla mindre områden med ogräs i trädgårdar, ettåriga såväl som djupt rotade 

fleråriga ogräs, t.ex. maskros, skräppa, brännässla, kirskål, rotogräs och tistel. Roundup Q 

inaktiveras omedelbart vid kontakt med jord. 

Citat från varningstext på förpackning: ”… Kan irritera ögon och hud. Använd 

skyddshandskar (…) Särskilda miljörisker: Risk för skador på annan växtlighet vid 

vinddrift.” 

 Roundup Q tillverkas av Monsanto Crop Science. De verksamma ämnena i medlet 

är glyfosat och pelargonsyra (Kemikalieinspektionen, 2014). Glyfosat påverkar all 

bladväxtlighet (ej barrväxter) det kommer i direktkontakt med. Ämnet tas systematiskt 

upp i växten och påverkar alla delar, även roten. Detta gör glyfosat till ett effektivt 

bekämpningsmedel som dödar även rotogräs som kirskål och kvickrot. Ämnet verkar 

genom att slå ut minst ett enzymsystem som i sin tur påverkar produktionen av 

aminosyror (Kemikalieinspektionen, 1997). Ämnet är vattenlösligt men bryts ner 

effektivt i jorden. Mikrobiell nedbrytning sker genom att mikroorganismer tar upp 

glyfosat som fosforkälla (Sterner, 2003). Enligt tillverkarens säkerhetsdatablad är 

Roundup Q farligt för vattenlevande organismer, ryggradslösa djur och bin men ofarligt 

för däggdjur (Monsanto, 2010). Bruksanvisningen anger att man inte bör spruta i 

närheten av vattendrag, brunnar eller avlopp (Monsanto, Roundup Q, 2014). 

Naturskyddsföreningen skriver i en artikel om ett tillsatsämne i Roundup, POEA 

(polyetoxileradtalg-amin). I artikeln redovisas oberoende forskning från Frankrike som 

tyder på att POEA kan vara tusen gånger så giftigt som produktbeskrivningen visar. 

Tillsatsämnet verkar genom att lösa upp växtens vaxlager så att bekämpningsmedlet 

lättare tar sig in i växtdelarna (Naturskyddsföreningen, 2014). 

 

 Pelargonsyra som även kallas nonansyra är en fettsyra som är direktverkande mot 

samtliga en- och tvåbladiga växter (Carlsson, 2011). Tillverkaren av preparatet Finalsan 

Ogräs Effekt vars aktiva substans är pelargonsyra beskriver att syran verkar genom att 

göra hål på växtens ytskikt och orsaka skada på cellnivå, vilken resulterar i att växten 

uttorkas och blir brun inom några timmar (WeibullsHorto, 2013). Pelargonsyran är 
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biologisk men kan ha skadliga effekter på miljön genom att dess låga pH-värde kan laka 

ur tungmetaller och andra ämnen som sedan hamnar i grundvattnet (Berge, 2011). 

Mossa GTI 

Citat från förpackning: ”Dödar mossa – gör gräset grönare!”  

Citat från varningstext på förpackning: ”Irriterar ögonen och huden. (…) Undvik 

inandning av sprutdimma. (…) Lämna detta material och dess behållare till 

insamlingsställe för farligt avfall.” 

 Mossa GTI tillverkas av Nelson Garden. Produkten är ett bekämpningsmedel mot 

mossa i gräsmatta som sprids över gräset genom att man kopplar vattenslang till 

behållaren och sedan vattnar över det drabbade området. Medlet verkar genom att den 

aktiva substansen torkar ut och dödar mossan (Nelson, 2014). Den aktiva substansen i 

medlet är järn(II)sulfatheptahydrat. Ämnet är lättlösligt i vatten och lätt nedbrytbart i 

naturen. När preparatet bryts ner i naturen bildas utspädd svavelsyra och järnhydroxid. 

Detta kan påverka vattenlevande organismer (Miljöcenter, 2012). I en radiointervju för 

P4 Gävleborg berättar Per-Olof Eriksson från Naturskyddsföreningen om eventuella 

negativa följder av mossbekämpning. Han menar att höga koncentrationer av järnsulfat i 

jorden riskerar att slå ut mikrolivet i gräsmattan (Sveriges radio, 2008). För att uppnå 

önskat mossfritt resultat behövs upprepad bekämpning, och tillverkaren rekommenderar 

upp till tre besprutningar per säsong (Nelson, 2014). 

Myrr D 

Citat från förpackning: ”Säkert, Effektivt, Beprövat”. 

Citat från varningstext på förpackning: ”Miljöfarligt. Mycket giftigt för vattenlevande 

organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.” 

 Myrr D tillverkas av Bayer Garden. Medlet används som direktverkande 

bekämpning mot myror. Det aktiva ämnet i medlet heter deltametrin (BayerGarden, 

2014). Deltametrin tillhör den syntetiskt tillverkade gruppen pyretrioder, som påminner 

om det naturliga pyretrin som utvinns från växten pyretrum (Stenmark, 1978). Pulvret 

sprids ut på marken i och runt myrstacken eller runt byggnader utsatta för myror 

(BayerGarden, 2014). Ämnet verkar som ett nervgift där det i insekten slår ut 

nervimpulsens funktion i nervtrådarna (Socialstyrelsen, 2002). Enligt tillverkarens 

säkerhetsdatablad är Myrr D mycket giftigt för insekter, bin, fiskar och vattenlevande 

organismer (Bayer, 2006). Deltametrin har mycket låg rörlighet i naturen och den 

kemiska nedbrytningstiden är lång (Extoxnet, 1996).  
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Provado Calypso 

Citat från förpackning: ”Inom- och utomhus, Långtidsverkande – 4 veckor, Effektiv och 

bredverkande” 

 Citat från varningstext på förpackning: ”Skadlig för vattenlevande organismer, 

kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.” 

Provado Calypso produceras av Bayer Garden och är ett bekämpningsmedel mot 

insekter. Medlet sprayas på växten och sprids sedan till alla växtdelar. Medlet är 

effektivt mot alla sugande insekter, t.ex. bladlöss, trips och mjöllöss, och får inte 

användas på ätliga växter. Det aktiva ämnet i Provado Calypso är thiakloprid 

(BayerGarden, 2013), som tillhör gruppen neonikotinider. Det är ett syntetiskt nikotin i 

neonikotiniderna som verkar likt ett nervgift i insekterna där receptorer i synapserna 

blockeras. Just de påverkade receptorerna är vanligare hos insekter än hos däggdjur, och 

ämnet anses därför mycket giftigare för insekter (Lehrman, 2012). Provado Calypso 

sprids systematiskt i växten, är vattenlösligt och har lång nedbrytningstid. Den långa 

nedbrytningstiden innebär att medlet även har lång verkningstid (BayerGarden, 2013). 

Det aktiva ämnet thiakloprid är mycket giftigt för bin som får i sig giftet genom växtens 

nektar, pollen och guttationsdroppar (Kemikalieinspektionen, 2013). Nya studier från 

Nederländerna visar också att fågelbeståndet minskar med 3,5 % per år i områden där 

man besprutar med neonikotinoider. Detta beror på att insekticiderna dödar stor del av 

fåglarnas föda (SvD, 2014). 

6.1.4. Intervjuer försäljare 

Vid inventeringstillfällen har jag intervjuat ansvarig trädgårdspersonal, som dagligen 

möter kunder och säljer bekämpningsmedel. Jag har inte hört av mig till butikerna i 

förväg utan tagit kontakt med första personal jag mött och frågat om denne har tid att 

svara på några frågor. Jag har frågat om personalens uppfattning om fritidsodlarens 

problem i trädgården, vilka bekämpningsstrategier kunden efterfrågar samt vad 

personalen rekommenderar.  

Plantagen, Barkaby Handelsplats Stockholm 2014-10-10 

Vid avdelningen för utomhusväxter tar jag kontakt med tillgänglig personal. Jag undrar 

om hon skulle kunna svara på vilka de vanligaste problemen deras kunder har i sin 

trädgård. Vad behöver de hjälp med? Hon svarar direkt; ”Gräsmattan! Alla vill ha en 

perfekt gräsmatta. Och fruktträden, de vill veta hur man ska beskära och sköta dem.” 

När jag undrar vilka problem kunderna har med gräsmattan svarar hon: ”Ja att den inte 
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ser bra ut, det är mossa i den eller så får de den inte att växa bra helt enkelt”. Jag frågar 

vilka råd de ger kunderna för att få bort mossan. ”Vi har mossmedel som vi 

rekommenderar, det dödar mossan”. Jag frågar sedan vad de rekommenderar för 

strategier för folk som inte vill använda mossmedel och hon svarar: ”Man kan ju 

försöka kratta bort det mesta, alltså att man krattar bort mossan för hand. Sen lägger 

man på dressjord och nya gräsfrön”. 

 Personalen hämtar en kollega som är trädgårdsmästare och ansvarig för 

utomhusavdelningen. Hon verkar stressad och har inte tid att prata egentligen men när 

jag ställer samma fråga till henne svarar hon: ”Gräsmattan, ogräs, fruktträd, allt 

egentligen. Folk kan ingenting nuförtiden. Dom vill ha mirakelmedel som går fort och 

utan att man behöver göra något själv.” Jag frågar även henne vad de rekommenderar 

för lösning på problem med gräsmattan; ”Vi har mossmedel.” Finns det något annat sätt 

ni rekommenderar om man inte vill använda bekämpningsmedel? ”Jo men det handlar 

om att läsa av kunden, de flesta kan ingenting om trädgård. Unga par som köpt villa och 

som vill att allt ska se bra ut.” 

 Jag frågar om deras kunder verkar ha mycket problem med ogräs. Den första 

anställda jag tar kontakt med svarar ”Ja absolut, och vi har sålt mycket av den där nya 

grejen som man bara skulle trycka mot ogräset. Så tror de att det bara räcker så. Folk 

har inte tid.” Jag undrar om hon menar Roundup Gel och hon svarar ja.  

Bauhaus, Barkaby Handelsplats Stockholm 2014-11-07 

Första gången jag besöker Bauhaus för intervju är den 10 oktober 2014. Då finns ingen 

ansvarig personal på plats, denne är på lunch. Andra gången finns det inte heller någon 

personal tillgänglig på trädgårdsavdelningen. Jag söker upp annan personal och får till 

sist intervjua en anställd som jobbat en del med försäljning av trädgårdsmaskiner i 

sommar. När jag frågar om det finns någon trädgårdsansvarig personal på plats talar han 

om att båda tyvärr är sjukskrivna.  

 Jag frågar honom om vilka de vanligaste problemen deras kunder har och han 

svarar: ”Alla vill ha en fin gräsmatta så det är mycket fokus på den. Sen har dom 

problem med ogräs och sådär.” När jag frågar vilka strategier de rekommenderar 

kunderna för en finare gräsmatta berättar han: ”Ja det beror ju helt på vad problemet är, 

alla vill att det ska se bra ut bara.” Jag frågar om kunderna har problem med mossa i 

trädgården, han svarar: ”Nej inte speciellt, och vi har ju medel som vi rekommenderar i 

så fall.” Jag frågar vad personalen rekommenderar för metod till kunder som inte vill 

använda mossmedel, och han svarar: ”Ja vi har ju såna här mossrivare som vi säljer.” 
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Han verkar aningen obekväm i intervjusituationen och jag tänker att det kan bero på att 

han inte verkar ha speciellt stor kunskap kring trädgårdsskötsel. Vi går vidare i intervjun 

och jag frågar vad personalen rekommenderar kunden för metoder när det kommer till 

ogräsbekämpning, han svarar: ”Ja det är ju samma sak där, det beror vad det är för ogräs 

men vi har olika medel från Bayer och Nelson som är bra.” Jag undrar om deras kunder 

kommer med några andra problem, han svarar: ”Ja det är ju ohyra, löss och myror.” När 

jag frågar vad de rekommenderar för bekämpning mot exempelvis myror svarar han: ” 

Då har vi olika medel mot olika problem, vi har en lista här borta där det står hur man 

ska använda de olika medlen. Om myrorna är inomhus är det ett medel, och är dom ute 

är det ett annat.” 

 När jag fortsätter fråga om vilka tips han ger en kund som inte vill använda medel 

börjar han istället fråga mig om strategier. Jag frågar istället hur han upplever 

kunskapsnivån kring trädgårdsskötsel hos deras kunder och han svarar: ”Det varierar 

ganska stort, vissa har ingen koll alls. Andra märker man har hållit på med trädgård hela 

livet och kan ge långa föredrag om hur saker funkar. Då är det dom som lär mig.”  

Zetas, Stockholm 2014-10-13 

På Zetas är det nästan tomt på kunder och den anställda kvinna jag talar med plockar 

upp varor till affären under samtalet. Jag frågar vad deras kunder har för problem i sina 

trädgårdar. Hon börjar berätta och använder året som tidslinje. ”På våren är det snö- och 

gnagskador som är bekymret. Sen beskärningen, folk vill verkligen beskära. Man får 

guida dem lite, ofta vill de beskära mer på de större träden som kanske inte ska beskäras 

så mycket. Sen fruktträden blir de osäkra kring fast det ofta är de som behöver mer 

underhåll”. Hon fortsätter, ”Sen är det ju gräsmattan…” 

Vad undrar de kring gräsmattan frågar jag. ”Ja, allt. Den är för gul, den växer inte som 

den ska, det är mossa och ogräs i den. De vet inte hur man ska gödsla den osv.” Jag 

frågar vad de ger för skötselråd mot de olika gräsproblemen. ”Ja det beror ju helt på vad 

problemet är, i vissa fall behöver de dränera gräsmattan, ibland är den för dålig gödslad. 

Man kan rensa ut den för hand, sen gödsla och plantera mer frö. Vissa har en gräsmatta i 

ett skuggigt läge som aldrig tar sig. Då kanske man ska göra om gräsmattan med ett gräs 

som trivs i skugga. Det finns ju såna olika typer nu. Och i vissa fall försöker man få 

dem att tänka om helt, ja det funkar kanske inte med gräsmatta helt enkelt. ´Kan du 

tänka dig ha något annat där? Ett stenblock t.ex. (skratt)´” 

Har ni några särskilda medel ni rekommenderar mot mossa och ogräs i gräsmattan? 
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”Vi hade ett starkt medel förra året men det säljer vi inte längre”. Jag frågar varför, 

”Nej, vi ville inte saluföra så starka grejer. Det är ju gift, man vet ju inte vart det tar 

vägen. Vi vill ha en mer ekologisk hållning och försöka visa våra kunder att det finns 

alternativ”. Jag undrar hur det togs emot hos kunderna. ”Ja det är kanske lite 50/50. Jag 

tänker att vissa av kunderna kommer att åka och köpa RoundUp nere i Kurvan 

(Kungens Kurva, köpcenter. A:s anm.) och det kan vi ju inte göra någonting åt. Men vi 

kan berätta hur vi tänker kring gifter i trädgården, och vad vi rekommenderar för 

alternativ”. Hon fortsätter: ”Men många av dem vet inte vad det egentligen är i 

bekämpningsmedlen. Som Ecoplug t.ex., kunden tror ju att det är ekologiskt eftersom 

det heter Ecoplug och det förstår jag. Det är väldigt vilseledande och många blev 

förvånade när vi berättade vad det innehöll. Det säljer vi inte heller längre”. 

Jag frågar vad de rekommenderar för bot mot ogräs. ”Det är lite samma sak där, man får 

försöka öka intresset för själva trädgårdsarbetet och rensandet för hand. Så det inte bara 

är det färdiga resultatet som räknas. Det är en fråga om attityd, man får visa att ´Ja men 

titta, kirskålen är ju ganska fin ändå. Då kanske den kan få stå och vara lite 

marktäckande längst in i trädgården´. Det behöver kanske se perfekt ut överallt”. 

”Sen är det samma sak där, vi visar vad vi tycker genom att inte sälja de starka medlen. 

Vi säljer t.ex. inga produkter från Bayer. Vi har bestämt att vi vill vara del av en annan 

utveckling.” 

 Vi talar vidare och resonerar kring intresse och kunskap hos Zetas besökare. Hon 

menar att huvuddelen av kunderna är väldigt intresserade av att jobba på riktigt i sina 

trädgårdar, och att de vill lära sig mer. Hon berättar att det regelbundet hålls kurser med 

trädgårdsmästarna på Zetas och att dessa ofta är fullbokade.   

 

Hedvigs Trädgård, Gävle 2014-10-17 

De som jobbar när jag kommer till Hedvigs för inventering och intervju är ägarna till 

butiken.  Jag frågar vilka problem deras kunder verkar har mest problem med i 

trädgårdarna och de svarar: ”Nu på hösten är det vanligt att folk kommer med små påsar 

med diverse blad. Det är olika fläckar och svampar som de undrar hur man blir av med. 

Så här års är det knepigt att veta vad det kan vara. Det kan ju handla om frostskador från 

tidig vår som sedan angripits av någon typ av bakterie som därefter angrips av en 

svamp. Hur ska man då veta vad som är vad? Det där med svamparna och 

bakteriesjukdomarna är svårt att se på bara ett blad. Då skulle man behöva besöka 

platsen, se hela växten. Och gräsmattan! På våren när männen kommer in i affären vet 
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man att det är mossan som är problemet”, säger hon och skrattar. ”Det är på våren 

mossan syns mest och då vill de ha ett mirakelmedel för att få bort den.”  

”Vad rekommenderar ni för att bli av med mossan?” undrar jag. ”Ja det är lite olika, 

man ska i alla fall inte riva mossan. Mossrivning är mosspridning!” får jag till svar. Hon 

fortsätter sedan: ”Man kan behöva gödsla mattan, och lufta den. Det kanske är för 

skuggigt för gräset. Rensa ur runt omkring och släpp in lite sol. Lägga ny matta, börja 

om. Tänk om, tänk nytt.” Den andra kvinnan fyller i: ”Sen där runt midsommar när man 

är trött och bara vill vara ledig brukar jag säga till kunderna hur skönt det ju faktiskt är 

att gå på mossa. Det är grön och fyller upp, är mjuk och du behöver inte klippa den. Bli 

vän med mossan istället!” 

Jag frågar om de säljer några medel mot mossan. ”Nej det gör vi inte, det har vi slutat 

med.” Jag undrar varför: ”För att vi inte vill ha ut gifter i backen. Även om man säger 

att det kanske är ofarligt idag vet man ju inte sen. Det är så mycket sånt ändå.” Jag 

frågar vad kunderna anser om det, hur personalen upplever efterfrågan av 

bekämpningsmedel: ”Jag tycker inte att det är så stor efterfrågan nuförtiden. Våra 

kunder vet nog att vi inte säljer sånt. De är så pass intresserade av trädgård och jobbar 

på ändå. Ogräs är ju en del av att ha trädgård.” 

 Jag undrar om deras kunder har några övriga problem med ogräs och de svarar: 

”Ja, kirskålen såklart. Den är det många som kämpar med.” ”Vilka lösningar föreslår 

ni?” frågar jag. ”Täckning, djupgrävning. Täcker man tar det tre till fyra år, och man 

behöver täcka en större yta än bara problemområdet. Sen kan man försöka tänka nytt 

också. Bygga på höjden, plantera i platåer uppe på ogräset och kväva det på så sätt.” 

 

Solhaga Garden Center, Stockholm 2014-10-22 

Jag besöker handelsträdgården och får prata med växtansvarig personal. Jag frågar vad 

det vanligaste problemet deras kunder behöver hjälp med. Hon svarar: ”Ofta ogräs, hur 

man blir av med ogräs. Hur man blir av med mossa. Sen är det ofta löss, och spinn.” 

När jag undrar vad de rekommenderar för att bli av med mossan svarar hon: ”Med 

mossan beror det på lite vart det är nånstans, om det är i gräsmattan har vi våra 

gödselmedel som bekämpningsmedel. Sen har vi från Bayer Garden Natria som är mot 

ogräs och mossa.” Jag frågar: ”Om kunden inte vill ha ett medel utan vill bekämpa för 

hand, vad rekommenderar ni då?” Personal svarar: ”Då brukar jag säga att det är bra att 

kratta upp mossan. Egentligen brukar jag säga att det inte är bra att kratta runt mossan 

för då sprider man mossan men om man krattar och tar bort det man krattar, slänger den 
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och sen kalkar. Ta bort mossan, lägg på ny jord, så mer gräs så att gräset självt kan 

konkurrera bort mossan. Mossa kommer ofta på skuggiga platser och man kan så ett frö 

som är anpassat för skugga.” 

 Jag frågar om hon uppfattar kunderna som intresserade av att lära sig mer om 

trädgård och mekaniska metoder framför bekämpningsmedel, och hon svarar: ”Man vill 

ju inte jobba för att bli av med sina problem, man vill ha ett mirakelmedel som man kan 

strö ut på allt så att allt blir perfekt på en gång.” Jag undrar vilka strategier de 

rekommenderar för kunder som vill ha hjälp med ogräsbekämpning, hon svarar: 

”Många köper Roundup, vi säljer ogrästänger. Jag brukar säga att det enda sättet att bli 

av med ogräset är att ta bort ogräset men det är väldigt få som vill göra det. Dom vill 

bara bli av med det utan att behöva ta bort det själva, så då köper de Roundup. För det 

funkar, det har de sett på TV.” Jag frågar henne hur hon personligen förhåller sig till 

Roundup och försäljning av kemiska bekämpningsmedel, hon svarar: ”Jag tycker det är 

jättehemskt, det är inget jag kan stå för överhuvudtaget.” Jag frågar varför: ”För att det 

inte är bra för miljön, det finns inget gott med det. Som kund utan kunskap köper man 

ju det för att man tror att det är något som är bra. Därför tycker jag det är dumt att vi 

säljer det, hade jag fått bestämma hade vi inte sålt det. Men det är ju också så, när 

marknaden ser ut som den gör kan man inte vara företaget som inte säljer 

bekämpningsmedel mot ogräs för då kommer kunderna välja att gå någon annanstans. 

Det är bara det att man inte är medveten om att man ibland behöver jobba lite för att få 

resultat i trädgården.”  

 

6.1.5. Sammanfattning Bekämpningsmedel 

Under inventeringen syns en tydlig skillnad på utbudet av bekämpningsmedel hos de 

olika trädgårdsbutikerna. De stora kedjorna har betydligt fler sorters medel medan de 

privata mindre affärerna har valt att kraftigt begränsa utbudet. Bekämpningsmedel mot 

sugande skadeinsekter och myrmedel utgör stor andel av bekämpningsmedel som säljs. 

En närmare granskning av fyra vanliga medel visar att samtliga innehåller ämnen som 

mer eller mindre utgör fara för miljön vid användning.  

 Förhållningssättet till kemiska bekämpningsmedel varierar bland de försäljare jag 

intervjuat. Några företag väljer att inte sälja medlen, de anser dem vara farliga för 

miljön. Ett av företagen har en ekologisk framtoning och uppmuntrar kunderna att välja 

ekologiska bekämpningsmetoder. En försäljare menar att kemiska bekämpningsmedel 
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inte borde säljas p.g.a. att de är giftiga men att butikens konkurrenskraft då försämras. I 

affären med störst utbud av kemiska bekämpningsmedel finns inte ansvarig 

trädgårdspersonal tillgänglig, istället intervjuas övrig personal. 

 Storleken på företagen varierar stort. Resultat från intervjuerna pekar på att 

personalen på de privatägda mindre affärerna har större möjlighet att påverka vad som 

säljs än personal som jobbar i de större kedjorna.  

 Alla försäljare uppger bl.a. att gräsmattan är ett vanligt problem bland kunderna. 

Framför allt handlar problemen om mossa i gräsmattan men även om utseendet i övrigt. 

Det kan handla om att gräsmattan är gul eller inte växer tillräckligt. Personalen ger en 

bild av att många kunder vill ha en gräsmatta ”som ser bra ut”. 

 
6.2. Trädgårdsägare 
 

I detta avsnitt redovisas intervjuer med trädgårdsägare. Fritidsodlare har visat sina 

koloni- och villaträdgårdar för mig samtidigt som de blivit intervjuade. Under 

intervjuerna användes diktafon, följande texter är referat som sammanfattar det som 

framkommit under samtalen. Nedan redovisas även svaren på en webbenkät som lades 

upp på ett internetbaserat trädgårdsforum. 

6.2.1. Intervju Kolonilottsägare 

Jag intervjuade kolonilottsägare i södra Stockholm. Trädgårdsintresset bland kolonister 

är stort och jag var intresserad av att höra deras tankar om bekämpningsmedel. 

Intervjuerna tog plats i informanternas kolonilott där de visade mig runt. Under 

visningen ställde jag frågor om ogräs, skadedjur och växtskydd. 

Bellmans trädgårdar, Stockholm 2014-08-23 

Jag besökte kolonilottsföreningen kl 13 en lördag. Bellmans trädgårdar är en förening 

bestående av 43 kolonilotter, den startade för 23 år sedan. På platsen har det förr i tiden 

legat en handelsträdgård. Jag har via mejl kontaktat föreningens ordförande som berättat 

att de har städdag idag. Väl på plats intervjuar jag ordföranden och därefter fyra av 

medlemmarna. 

 

Informant 1 Ordförande i kolonilottsföreningen. 

Hon visar en fullsmockad liten lott som rymmer allt ifrån kål och bönor till citronträd 

och en liten damm med guldfiskar. Hon fick tillgång till denna lott för tio år sedan, efter 
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en kötid på tre år. Hon berättar om de stadgar koloniföreningen har gällande kemiska 

bekämpningsmedel. Föreningen tillämpar samma regler som KRAV-certifierade 

odlingar har. Här används inga kemiska medel utan enbart ekologiska metoder är 

tillåtna.  

 

Informant 2, 3, 4 & 5 

De fyra medlemmar som sedan intervjuas belyser liknande problem. Alla har problem 

med rådjur på kolonilotterna och får sätta höga stängsel för att hålla dem borta. 

Ogräsbekämpning sker mekaniskt för hand. Varje vår sprider de ut ekologiskt godkänt 

medel mot sniglar (järnfosfat).  

Den första jag träffar på är en kvinna som haft kolonilott i föreningen i ett år. Jag frågar 

om hon skulle vilja visa mig hennes kolonilott men hon säger ganska bestämt nej. Hon 

menar att ”det inte är mycket att se än”. Det verkar som att hon skäms över hur 

kolonilotten ser ut för stunden. Den andra informanten jag intervjuar är en kvinna som 

även hon är relativt ny i föreningen. Lotten har varit hennes i över ett år. Hon berättar 

att hon upplever stor stress kring arbetet som krävs. Med småbarn och övriga intressen 

är det svårt att få tiden att räcka till. Syftet med hennes kolonilott skulle vara en 

möjlighet till odling och avkoppling men p.g.a. tidsbristen har den mest blivit ett 

stressmoment.  

 De sista informanterna är ett par som skött sin lott i sex år. De berättar om hur 

deras lott var bortglömd och överväxt när de fick den. Genom år av slit och 

jordförbättring har de nu fått en lott av prunkande grönska. För dem är lotten en 

möjlighet till egen odling och trädgårdsarbete. De anser ogräs vara en del av arbetet 

med trädgården. 

Vintervikens kolonilottsförening, Stockholm 

Jag tog kontakt med Vintervikens kolonilottsförening via mejl och frågade om 

ordförande kunde vidarebefordra en förfrågan angående intervju till medlemmarna. Två 

av medlemmarna ville ställa upp på intervju.  

 

Informant nr 1 2014-08-14 

Jag tar kontakt med den första av två som vill ställa upp på intervju. Vi har mejlkontakt 

och bestämmer snart att mötas på hennes kolonilott. Jag börjar med att be kvinnan 

beskriva lotten. Hon berättar generellt om odlingarna, hur hon tänkt i planeringen och 

hur hon använder lotten. Jag frågar hur hon får bort ogräset, hon svarar: ”Jag tycker det 
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är bäst att plocka för hand. Det är det enda som hjälper, tyvärr.” När jag frågar om hon 

använder några medel på lotten, svarar hon: ”Nä, men jag skulle kunna tänka mig 

använda något till den allmänna gången. Då är det salt blandat med ättika jag använder 

för här ska jag ändå inte odla. Man vara försiktig med saltet, det tar död på allting.” Vi 

tittar vidare på lotten och jag undrar om hon har några problem med skadedjur, sniglar 

etc. Hon svarar: ”Ja. Dom är ju här men jag har inte haft så mycket problem. Det beror 

kanske på att det är ganska torrt. Och myror har jag väldigt mycket.” Jag frågar om hon 

gör något för att bekämpa myrorna, hon svarar: ”Nä, jag vattnar bara. Man får inte låta 

det blir för torrt.” Hon berättar vidare om lotten och vi avslutar snart intervjun.  

 

Informant nr 2 2014-09-13 

Efter mejlkontakt bokar jag tid på Vintervikens kolonilottsförening med informant nr 

två. Vi möts på hennes kolonilott och hon börjar berätta om lotten. ”Fem år snart har vi 

haft den, jag och min sambo. När vi fick den var det som en tjock vägg av vass över 

hela lotten som vi fick gå och slå med lie. Men då upptäckte vi ju att det fanns en del 

saker här, det fanns vinbärsbuskar, rabarber, en fläder. Lite örter och sådär, man fick 

låta det växa upp under ett år och se vad som kom upp.” Jag frågar hur de bekämpade 

ogräset i början, hon svarar: ”Vi grävde jättemycket och fick vända. Vi hade 

fruktansvärt mycket pepparrot och kvickrot och som du ser är det här det sista som vi 

tänkte skulle få självkompostera.” Hon fortsätter: ”Vi har vänt jorden för hand och 

gödslat på våren. Vissa sa att vi skulle ta jordfräs medan andra sa ´nejnej ni delar bara 

rötterna och allt kommer tillbaka´ så vi bestämde oss för att göra allt för hand.” 

I en del av lotten står det odlingslådor, hon berättar: ”Vi har byggt lådorna för att vi vet 

att det är arsenik i marken efter dynamitfabriken en bit bort. Det var högre halter än de 

först ville erkänna, vi ville ha besked om det var okej att odla här och äta grödorna. De 

gav oss en ganska flummig formulering ´Om man inte äter mer än 10 % av sitt 

grönsaksintag så är det ingen fara.´ Hur ska man tolka det? Nej vi vill vara säkra så vi 

odlar allt över jord i lådor.” När jag undrar om det är någon som analyserat svarar hon: 

”Jo, de har skickat till labb men man får så konstiga besked. Nu sist fick vi veta att ´Nej 

det skulle inte vara nån fara.´ Men det känns ju lite märkligt att de först säger att man 

inte ska äta mer än 10% och sen är det ingen fara alls.” Jag går vidare och frågar hur de 

bekämpar ogräset nuförtiden, hon svarar: ”För hand! Sliter upp det helt enkelt, det är det 

enda som går att göra. Vi får ju egentligen inte använda bekämpningsmedel, och det vill 

man ju inte heller. Det är en inofficiell regel, jag tror inte det står nånstans i kontraktet. 
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Jag tror inte folk vill använda det heller.” När jag undrar om de haft några problem med 

skadedjur svarar hon: ”Ja, rådjur har vi ju haft jättemycket problem med förut men nu 

när vi byggt staketet högre är det mycket bättre. Sen har vi jättemycket problem med 

sniglar, mördarsniglar alltså, dom käkar ju en hel del. Man ser dom inte så ofta men de 

kommer fram på kvällarna när det blir lite fuktigt.” Jag undrar om de använder några 

bekämpningsmedel för att bli av med sniglarna och hon svarar: ”Vi har inte använt men 

jag vet att en del har använt en del grejer. Vi har provat ställa ut öl, men då måste man 

hålla på och tömma ut hela tiden. Sen hade vi faktiskt jättemycket myror ett tag, du ser 

den där pionen?” säger hon och pekar mot ett av lottens hörn. ”Där var det en stubbe 

förut och där hade vi en myrstack, ett stort myrbo. Vi provade en del olika saker, alltså 

det var extremt mycket myror.” Hon berättar vidare om vilka bekämpningsstrategier de 

använde: ”Nån sa att man skulle hälla på koncentrerad Fun Light för att det innehåller 

så mycket kemikalier och dom skulle dö av det. Men det som hände var så äckligt. Det 

blev som en sorts gelé av värmen, du vet sån här amerikansk Jello dessert. En Jello full 

med massa mördarsniglar som kommit dit och drunknat. Gud det var så snuskigt!” 

Hon fortsätter berätta om hur de till slut gav upp och bestämde sig för starkare medel: 

”Så nä, FunLight hjälpte inte så bra mot myrorna men sen provade vi faktiskt, och det 

har jag lite dåligt samvete för, vi köpte sån där Myrr. Jag försöker vara väldigt noggrann 

och leva ekologiskt, inte bara här. Utan jag köper mycket ekomat och sådär men vi var 

så trötta på dom där myrorna så vi bara ´Nä nu köper vi nånting, nu skiter vi om det är 

ekologiskt eller inte, nu ska vi se om det hjälper´. Så vi hällde ut ganska mycket Myrr 

och hade jättedåligt samvete för det men det hjälpte faktiskt inte heller.” Jag undrar om 

de fick bort myrorna till slut och hon svarar: ”Jo vi fick nys om ett ekologiskt knep, man 

kunde koka vatten och hälla över. Efter det flyttade dom till grannen, hon lyckades bli 

av med dom men jag vet inte hur.” Jag frågar hur lång tid det tog för dem att bli av med 

myrorna, hon svarar: ” Ett år ungefär.” 

 Jag frågar om de har problem med ogräs på lotten, hon svarar: ”När vi skaffade 

lotten kommer jag ihåg att jag läste i trädgårdstidningar att man skulle försöka plocka 

ogräs en kvart varje dag istället för att försöka ta allt lördag och söndag för då blir det ju 

så jobbigt och tråkigt.” Hon fortsätter berätta om första tiden med lotten. ”Vi bor nära 

här och jag försökte hålla undan så gott det gick men till slut är det bara att inse att nä 

det går inte att få bort allt. Ogräset vinner, jag kan inte vinna. Man kan hålla det i 

schack. I början hade jag nån idé om att jag inte skulle ha något ogräs alls men jag insåg 

inte hur mycket jobb det var.” Vi går vidare till att prata om hur det är att ha kolonilott 
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med grannarna tätt inpå. Hon berättar: ”Det ju så att man har lite koll på varandra här, 

det blir lite så att man pratar. Den där, och han där rensar inte rent och det blir lite surt 

så.” Hon fortsätter med att berätta om en granne: ”Jag kan ju säga att det har varit lite 

krig här. Det var inte meningen att det skulle bli krig men jag var rätt irriterad för dom 

som är mittemot här odlar medvetet vissa växter. Som t.ex. renfana, dom använder det 

gula som färgmedel och den sprider ju sig som.. det är hemskt.” Vi pratar vidare om hur 

olika växtval kan vara problematiskt vid risk för fröspridning när det är så nära till 

grannarna. Hon berättar:” Vissa tycker ju vissa ogräs är jättefina, som lupiner och så. 

Det är ju jättevackert men det sprider ju sig. Så det kan bidra till lite spänningar här.” Vi 

pratar vidare en stund, hon bjuder på egenodlade äpplen och intervjun avslutas. 

6.2.2. Intervju Hemträdgårdsägare 

Efter att jag intervjuat koloniträdgårdsägare var jag intresserad av hemträdgårdsägares 

åsikter och strategier kring ogräs, skadedjur och deras bekämpning. I villaträdgårdar 

finns det oftast inga krav på viss typ av bekämpning, det är fritt att använda alla tillåtna 

bekämpningsmedel. Jag tog kontakt med en bekant och frågade om jag fick intervjua 

henne och hennes man. Genom dem fick jag kontakt med ytterligare två 

hemträdgårdsägare som ställde upp på intervju. Trädgårdarna är belägna inom zon fyra 

och finns på landsbygden. Jag besökte trädgårdarna och bad ägarna visa mig runt och 

berätta om deras trädgård.  

Heby 2014-10-24 

Ett äldre par bor tillsammans i ett hus nära skogen utanför Heby. Hon är änka och han 

ungkarl, nu har de bott tillsammans i nio år. Det var hennes hus från början och hon har 

bott där i 31 år. När jag berättar att jag studerar trädgård och skriver en uppsats berättar 

hon att hennes far, farfar, bror och morbror alla höll på med trädgård. De drev en 

handelsträdgård och var ”helt tokiga i det där”. Men inte hon, hon säger att hon ”aldrig 

haft gröna fingrar, aldrig förstått det där”. Trots det var det hon som tog hand om 

trädgården innan hennes make gick bort. Hon odlade lite av varje och hade lite 

blommor. Hon ”såg till att det såg okej ut där”. På senare år efter att hennes make gått 

bort och hennes nuvarande sambo flyttat in gör hon så lite som möjligt där ute, ”han 

tycker det är roligare så han får hålla på”. Jag frågar om hon hade några problem med 

ogräs eller skadedjur på den tiden hon höll på i trädgården, hon svarar ”nej jag bara 

sprutade med sån där Roundup, mest på uppfarten där vi har singel. Där kommer det så 

mycket annars. Men sen kom A. och då fick jag inte spruta längre så nu får han sköta 
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det.” Jag frågar A. varför han inte vill använda Roundup eller liknande i trädgården, han 

svarar; ”Nej, nej jag vill vara miljövänlig så jag tar det för hand. Fåglar går ju och 

plockar och sådär, nej...” Kvinnan verkar känna att hon behöver försvara sitt 

användande av Roundup, hon säger ”Ja men det var ju längesen jag sprutade nu. Nu får 

jag ta ättika.” Han fyller i: ”Ja det är besvärligt det där ogräset. Det tar bara två veckor 

sen måste man vara där igen och rensa.” Jag undrar hur han ser på ogräsbiten, om han 

ser det som en del i trädgårdsarbetet eller om han hellre sluppit det helt, han svarar: 

”Det är väldigt jobbigt att ha singel mot om en hade gräsmatta där. Sen är det jobbigt 

också när man ska köra med snöslungan, det hamnar mycket i gräsmattan.” 

Jag undrar om de tycker det är väldigt viktigt att det ser snyggt och prydligt ut i 

trädgården, hon svarar: ”Ja nog är jag glad om det är det, du vet jag är ju uppväxt med 

det. Det var fullt med växter överallt eftersom vi hade handelsträdgård och sådär.” 

Han berättar om gården han bodde på innan han flyttade ihop med B: ”Jo där jag bodde 

förut för femton år sen, där tyckte dom att jag hade så fint på gårn´, men nu ser det ut 

som om några rövare skulle bo där… Det är sorgligt.” 

Östervåla 2014-10-25 

Ett äldre par bor på mindre lantbruksgård om 2,2 hektar med stor trädgård kring huset. 

De har bott här sen 1989 och har båda stort intresse för trädgård, odling och 

djurhållning. De odlar tomater, smultrongubbar, lök, morötter, bär, frukt och kryddor 

etc. Runt huset löper stora rabatter med rosor och diverse perenner. Jag frågar om det är 

viktigt för dem att det ser snyggt och prydligt ut i trädgården, och frun svarar: ”Lagom, 

aldrig något pedanteri.” Varför är det viktigt att det ser fint ut? frågar jag, hon svarar: 

”Det är lättast att sköta om det är snyggt.” Mannen fyller i: ”Och sen är det ju så, som 

man är klädd blir man hädd. Vet du vad det betyder?” Hon fyller i: ”Hädd är ett uttryck, 

så blir man bemött, alltså som man är klädd blir man bemött och det gäller väl hus och 

hem också.” Jag försäkrar mig om att jag förstått hur de menar och frågar: ”Så det gäller 

i trädgården också, trädgården speglar dem som bor där?” Hon svarar: ”Ja det är ju kul 

när man får gäster och de säger ´Så trevligt det ser ut här, vilka fina rosor ni planterat 

osv´. Då blir man glad.” Han fortsätter: ”Med trädgården finns det alltid ett 

samtalsämne också. Vi har många vänner som är intresserade, vi ger varandra tips och 

idéer.” Jag frågar om de tänker på hur det ser ut i andras trädgårdar, hon svarar direkt: 

”Ja absolut, jag är sån. Man ser direkt om det är bra skött eller inte. Om det är mycket 

skrot på gården eller om färgen flagnar på huset.” Jag frågar om de tycker att 

trädgårdens skick säger någonting om de som bor där, hon svarar: ”Absolut, man har ju 
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lite livserfarenhet. Man ser ju hur vänner och bekanta har det, bra folk tar hand om sitt, 

så är det ju.”  

Vi går vidare i intervjun och jag frågar om de använder några bekämpningsmedel i 

trädgården, mannen svarar: ”Ja när vi röjde sly i dikeskanten penslade vi på Roundup på 

stubbarna för att de inte skulle komma upp direkt. Annars får man gå och hålla på och ta 

det där varje år.” Jag frågar vidare om deras användning av Roundup och lite hur de 

tänker kring att det anses vara farligt av vissa etc. De verkar då känna sig anklagade och 

känner sig kanske manade att ursäkta användandet; ”Vi hade på det då för vi tyckte att 

det var bra.” Sen byter kvinnan ämne och vi avslutar snart intervjun.  

Holm 2014-10-26 

Ett pensionerat par bor på landet i en villa med trädgård sen 1971. De är båda mycket 

intresserade av trädgård och har odlat diverse grönsaker, frukter, bär och blommor 

genom åren. Jag ber frun visa mig trädgården och berätta mer. Hon berättar att de 

använt naturlig gödsel från granngårdens kor, hon säger att hon tycker om ”naturligt”. 

När jag frågar om de har haft problem med skadedjur eller ogräs berättar hon att de har 

slitit med kirskål som dom grävt upp för hand. Hon säger: ”Jag är inte mycket för att 

spruta, nej jag vill ha naturlig gödsel.” Hon fortsätter: ”fast då finns det risk att man får 

in kvickrot, det fick vi en gång men det får man gräva upp bara.” Jag undrar varför hon 

inte vill använda bekämpningsmedel, hon svarar: ”Nej det är ju mest grusgången, där 

har jag inte velat spruta utan jag har gått och hackat. Jag ville inte att barnen skulle 

krypa runt i det och leka där.” Hon går mot grusgången och visar, det ligger singel där 

och mellan växer det mycket ogräs. Hon berättar: ”Men i år har det blivit så mycket här 

så nästa år måste jag kanske spruta.” Jag frågar vad hon tänkte spruta med då och hon 

säger: ”Jag vet inte men jag tittade och såg att det fanns en mildare sort än Roundup. 

För det finns ju växter som inte tål det, tar Roundup allt? För då åker ju gräset med 

också.” Vi går in för en kopp kaffe efter en stund och hon hittar medlet hon pratade om. 

Det var ”Ogräs Effekt” där den aktiva substansen heter pelargonsyra. Medlet är 

klassificerat som klass 3 och på beskrivningen kan man läsa att medlet tar allt ogräs, 

även kirskål. Det står även i varningstexten att medlet är farligt för vattenlevande 

organismer och ej får användas i närheter av vattendrag. Vi diskuterar hur starkt medlet 

faktiskt är, kvinnan är av uppfattningen att det är mycket mildare än Roundup eftersom 

det står att det är ”Naturligt nedbrytbart”.  
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6.2.3. Webbenkät 

För att få en variation på svaren lade jag upp en enkät med frågor på ett trädgårdsinriktat 

webbforum på internet. Enkäten innehöll följande frågor:  

 

 Hur hanterar du problem med ogräs, skadedjur och mossa i din trädgård?  

 Brukar ni använda bekämpningsmedel i trädgården? I så fall vilka och mot vad? 

 Fungerar medlet som ni önskar? 

 Hur tänker ni kring användande av kemiska och biologiska bekämpningsmedel?  

 Jag vill veta om Ni är Man eller Kvinna, ålder och vilken typ av trädgård ni har 

(kolonilott, villaträdgård, radhusträdgård etc).  

 

Efter en månad hade sju personer svarat.  

Webbsvar nr 1 

Kvinna, gård med en tomt på 4000. 

Ogräs: ”Ogräs förebygger jag så långt det går innan jag planterar, försöker rensa bort 

det som ändå kommer. Lägger tidningar på ställe där det blir för mycket att rensa och 

jord över allt. Att göra från början ett bra jobb sparar mycket arbete senare.” 

Skadedjur: ”Skadedjur kan vara så olika och så många. Men många behövs nog i 

trädgården för balansen. Jag var jätteledsen när en snok åt upp alla mina fiskar i 

dammen. Nu har jag tänkt om och räknar med den i dammen eftersom han numera hör 

till min trädgård. Grävlingar som gräver om rabatter då och då är ett elände. Jag lägger 

hönsnät på öppna ytor och försöker förebygga dessa ytor. Också fåglar och andra djur 

gräver i rabatter så för dom behövs samma åtgärd. Så har varje skadedjur sin egen 

berättelse, åtgärd och nya lär det bli.” 

Mossa: ”Mossa tycker jag om. Den behöver inte klippas och är mjukt att gå på, varför 

bekämpa sånt?” 

Tankar kring användande – och av bekämpningsmedel: ”Nej, jag vill inte använda 

något som är inte bra för mig eller min trädgård. Alla mina barnbarn finns där också, de 

äter av allt som odlas och de ska inte få i sig gift.” 
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Webbsvar nr 2 

Kvinna 71 år, villaträdgård.  

Ogräs: ”Handrensning utom parkslide där jag faktiskt motvilligt använder glyfosat. 

Mycket försiktigt och begränsat.” 

Skadedjur: ”Skadedjur betraktar jag som ett missbrukat begrepp. De flesta insekter gör 

nytta, de flesta andra djur också. Utom vildsvin där jag planerar att sätta upp elstängsel 

för att hålla dem utanför trädgården. För övrigt satsar jag på mångfald, har den 

uppfattningen att med många predatorer hålls populationerna nere och då blir inget djur 

skadedjur." 

Mossa: ”Mossa låter jag för det mesta vara. Satsar inte på perfekta gräsmattor. Mossa 

på tak däremot har jag med framgång testat Nelson Gardens Tak eller vad det nu heter.” 

Tankar kring – och användande av bekämpningsmedel: ”Bekämpningsmedel är 

alltså bara ett mycket begränsat användande av glyfosat, inget annat. Och detta mot en 

växt som inte är inhemsk och som sprider sig utanför all kontroll annars. Som jag sagt 

ovan, biologisk mångfald är vad jag tror på. Kan tillägga att jag har en rätt rejäl gammal 

biologutbildning.” 

Webbsvar nr 3 

Kvinna 58 år. Trädgårdstomt på ca 2300 kvm. 

Ogräs: ”Ogräs handgräver jag, inga bekämpningsmedel.” 

Mossa: ”Mossa är grönt och mjukt den får hållas.” 

Tankar kring – och användande av bekämpningsmedel: ”Det enda riktiga 

bekämpningsmedel jag använder ibland är myrr och annat mot myror och då faktiskt 

oftast för att de inte ska förstöra husen. Men någon gång vattnar jag ut det om de 

underminerar t.ex. ett träd. Upplever att det fungerar. Såpvatten om det blir alldeles för 

mycket bladlöss. Finsk björktjära som sprayas mot rådjur, älg och harar.” 

Webbsvar nr 4 

Kvinna 57 år. Gård, fd lantbruk med stor trädgårdsyta. 

Ogräs: ”Handrensning, och funderar på mekaniska saker som borsttillsats för 

gräsklippare avsedd för grusgårdar.” 

Tankar kring – och användande av bekämpningsmedel: ”Nej. Fungerar inget vidare 

och många är dessutom miljöfarliga.” 
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Webbsvar nr 5 

Kvinna 65 år. Stor vildvuxen tomt.  

Ogräs: ”Rensar hjälpligt eller håller efter mellan buskarna med batteridriven trimmer. 

Inga ogräsmedel.” 

Skadedjur: ”Rådjur och ibland kronhjort. Jag sätter nät runt allt smakligt eller 

fejningsinbjudande. Nät fungerar bra men ser lite trist ut. Mot grävlingar och grävande 

trastar lägger jag grova grenar runt nyplanterat. Jag har nyligen fått mördarsniglar som 

jag bekämpar med ihjälhuggning, snigelgift (de blå kornen) och ölfällor. Myror har jag 

gott om. När de underminerar buskar och träd vattnar jag kopiöst. Kan använda myrr 

men jag vet inte om det är så effektivt. Bladlössen får fåglarna och nyckelpigorna sköta. 

Liljebaggar är jag trött på så jag satsar inte på liljor. Någon gång har jag haft ullöss på 

nyplanterad bok men diskmedelslösning och vattenbesprutning hjälpte.” 

Mossa: ”Gillar.” 

Tankar kring – och användande av bekämpningsmedel: ”Jag har inte testat några 

köpta biologiska bekämpningsmedel men jag litar på att biologisk mångfald och ett rikt 

mikroliv i jorden ger en god hjälp. Kemiska bekämpningsmedel vill jag inte använda. 

Punktinsatserna med myrr är ett trist undantag.” 

Webbsvar nr 6 

Kvinna 70 år, villaträdgård om 1920 kvm.  

Ogräs: ”Har använt Roundup mot ett bestånd brännässlor i en ny rabatt i år, första 

gången på många år (odlar nässlor till soppa på andra ställen). Täckte en rabatt med 

snårvinda med svart plast ett år när jag började med min nuvarande trädgård och det 

blev ogräsfritt. Handrensar för övrigt.”  

Skadedjur: ”Sprutar bladlöss på rosor med såplösning, använder TricoGarden, fårull, 

finsk björktjära, blodmjöl och gammal hårsprej för att avskräcka rådjur. De flesta 

medlen har begränsad och kortvarig effekt. Klämmer larver för hand.” 

Mossa: ”Mossa ignorerar jag, finns främst i skuggiga partier där den inte stör.”  

Skadedjur: ”Sprutar bladlöss på rosor med såplösning, använder TricoGarden, fårull, 

finsk björktjära, blodmjöl och gammal hårsprej för att avskräcka rådjur. De flesta 

medlen har begränsad och kortvarig effekt. Klämmer larver för hand.” 

Tankar kring – och användande av bekämpningsmedel: 

”Använde en gång Stroller Kombi mot maskrosor, funkade så där. Använder snigelkorn 

och det har fungerat. Köper inga nya preparat. De jag använt hittills har varit gamla 

hyllvärmare köpta för 20 år sen. Vill inte längre använda gift för grundvattnets och 
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insekternas skull. Har flera fågelbord, holkar och fågelbad och hoppas det ska ge fler 

småfåglar som kan äta ohyra.  

Har inte använt biologiska bekämpningsmedel som nematoder då jag inte har något 

växthus.” 

 

Webbsvar nr 7 

Kvinna 43 år, odlingslott. 

Ogräs: ”Ogräs handrensar jag eller täcker över.” 

Skadedjur: ”Sniglar klipper jag och låter ligga kvar. Har nätat in buskar och träd mot 

harar och rådjur. Bladlöss brukar jag inte bry mig om.” 

Mossa: ”Mossa bryr jag mig inte heller om.”  

Tankar kring – och användande av bekämpningsmedel: ”Jag har inte använt 

bekämpningsmedel utomhus, men inne har jag sprutat med pyretrum mot sköldlöss. Jag 

tänker att jag inte vill använda bekämpningsmedel utomhus, där jag inte vet vart de tar 

vägen. Jag skulle nog kunna tänka mig att prova biologisk bekämpning som nematoder 

och liknande. Har dock inte haft anledning att göra det.” 

6.2.4. Sammanfattning Trädgårdsägare 

Bland koloniägarna som intervjuas är det en av sju personer som uppger att de använt 

kemiska bekämpningsmedel. Samtliga informanter säger sig föredra ekologiska metoder 

och strategier för bekämpning. Den första koloniföreningen har ekologisk policy och 

tillåter endast KRAV-godkända medel i trädgårdarna medan den andra föreningen 

uppger sig ha en inofficiell men inte uttalad ekologisk policy. Av informanterna är det 

en som uppger att hon använt kemiska bekämpningsmedel vid problem med myror men 

menar att det gett henne dåligt samvete. De skadedjur kolonilottsägarna har problem 

med är till största del rådjur, sniglar och myror. Några anser inte ogräs vara ett problem, 

flera ser det som en del av trädgårdsarbetet.  

 Av hemträdgårdsägarna som intervjuas har nästan alla ett stort intresse för 

trädgård. Två av tre par uppger att de har problem med ogräs i grusgångar. Flera 

använder eller har använt kemiska bekämpningsmedel, de tycker det var bra och 

effektivt.  Några av informanterna motsätter sig användande av kemiska 

bekämpningsmedel och anser det giftigt. En informant vill inte bespruta i närheten av 

barnens lekställen. I några fall tycks informanten bli obekväm vid tal om användning av 

kemiska bekämpningsmedel.  
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 Samtliga tycker det är viktigt hur trädgården ser ut, att det bör vara en ordnad och 

prydlig plats. Några av informanterna anser att trädgården säger något om ägaren, de 

likställer en ordnad trädgård med ”bra folk” medan en stökig utemiljö påvisar 

motsatsen. I några fall verkar informanten bli obekväm vid tal om användning av 

kemiska bekämpningsmedel.  

 Majoriteten av dem som besvarat webbenkäten bekämpar ogräs mekaniskt för 

hand eller genom att täcka över det. Några använder Roundup eller glyfosatbaserade 

medel på enstaka platser där svårbekämpat ogräs växte. Flera har kreativa lösningar för 

att hålla skadedjur borta från trädgården, t.ex. lade en på nät över nyplanteringar för att 

hålla grävlingar borta. Några anser skadedjur som begrepp var felaktigt eftersom alla 

djur och insekter bör ha en plats i trädgården. De som har problem med myror använder 

myrr som bekämpningsmedel. Ingen har problem med mossa, några tycker att mossan 

var fin, mjuk och gjorde gräsmattan grön. Majoriteten av de svarande är negativt 

inställda till kemiska bekämpningsmedel då de anser dem vara giftiga och skadliga för 

insekter och miljö. En av de svarande skriver att hon inte vill ha bekämpningsmedel i 

trädgården där hennes barnbarn leker och äter odlade grödor. Hon skriver att det är gift 

och att barnen inte får få det i sig.  

 

7. Diskussion 
 

7.1. Historien upprepar sig 

Bakgrundsstudien i detta arbete baseras på trädgårdslitteratur från 1900-talets början 

och framåt. Bland författarna går det att urskilja förespråkare för och motståndare till 

kemiska bekämpningsmedel. Gustav Norbäck rekommenderar i boken Anteckningar om 

Trädgårdsodling från år 1899 besprutning av det arsenikbaserade medlet Kejsargrönt 

medan J. L. Saxon tjugo år senare i boken Konsten att bli gammal men vara ung säger 

sig vara starkt kritisk mot ämnet.  

 Redan då uppstod en debatt mellan två läger med skilda åsikter, ett mönster som 

tycks återkomma genom historien när medel som DDT och Hormoslyr lanserats. I 

dagens läge är flera ämnen kontroversiella i kemikaliedebatten, och det 

glyfosatbaserade bekämpningsmedlet Roundup är ett av dem. Den 25 maj 2013 

anordnades protester mot Monsanto, tillverkaren av Roundup. Demonstationen ”Marsch 

against Monsanto” hölls i 436 städer i 52 länder (The Guardian, 2013). 
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 Litteraturen visar även på en upprepning i hur själva användandet av 

bekämpningsmedel sett ut då och nu. Då som nu valdes bekämpningsmetod baserat på 

tillgänglig kunskap. Historiskt sett har det i vissa fall visat sig att kunskapen varit 

otillräcklig eller felaktig. Följden av användning har flera gånger blivit mycket negativa 

konsekvenser på miljö och djurliv vilket resulterat i förbud mot medlet.  

 Mellan åren 1992 och 2012 har mängden sålda kemikalier ökat från 291 ton till 

673 ton (Kemikalieinspektionen, 1993 och 2012). Dagens regleringar och förordningar 

kring bekämpningsmedel är mycket strängare än förut, myndigheter samarbetar 

överskridande för skärpt kemikalietillsyn. Samtidigt är resurserna hos de multinationella 

företag som tillverkar nya medel stora och det kommer ständigt nya produkter på 

marknaden.  

 Det finns de som anser att mängden kemikalier i svenska trädgårdar borde 

minska. Eva Wirén skriver i faktabladet Trädgården och Miljön från Riksförbundet 

Svensk Trädgård 2013 att bekämpningsmedel medför miljörisker och kan orsaka 

vattenföroreningar. Vidare menar Wirén att balansen mellan skadodjur och nyttodjur i 

trädgården riskerar att rubbas. Hon bedömer trädgården som en idealisk plats för 

biologisk mångfald (Wirén, 2013). 

 

7.2. Kunskap och tillgänglighet 

Kunskapsnivån varierade stort hos försäljare och trädgårdsägare som intervjuats till 

detta arbete. Byggvaruhuset Bauhaus sålde flest sorters bekämpningsmedel, samtidigt 

saknades ansvarig trädgårdspersonal på plats. Med så mycket medel vore det önskvärt 

med både kunskap om medlen i sig och vilka alternativa strategier som finns. Den 

anställde på Bauhaus uppger i intervju att det ofta var kunderna själva som gav honom 

kunskap om trädgårdsskötsel. Man kan anta att en kund med växtskyddsproblem hade 

fått flera tips om bekämpningsmedel men begränsad hjälp angående mekaniska 

alternativ.   

 Hedvigs Trädgård i Gävle och Zetas i Stockholm har valt att mer eller mindre 

plocka bort bekämpningsmedel från sitt sortiment, de uppger att de istället vill vara en 

del i en ekologisk utveckling. De lägger hellre tid på att öka kunskapen om alternativa 

bekämpningsstrategier hos kunderna.  

 Personal på Solhaga Garden Center talade under intervjun om starkt motstånd mot 

försäljning av bekämpningsmedel men menade att det inte skulle vara möjligt att vara 

företaget som inte säljer bekämpningsmedel, att de då skulle förlora för många kunder.  
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Det kommer troligtvis att finnas företag som säljer bekämpningsmedel så länge det 

finns en marknad och en efterfrågan.  

 I intervjuerna finns en tendens till samband mellan kunskapsnivå och val av 

bekämpningsstrategi hos försäljare och utövare. Försäljarna med stor kunskap om 

trädgårdsskötsel och medlens innehåll rekommenderar i de flesta fall mekaniska 

strategier medan försäljarna med mindre kunskap väljer olika typer av 

bekämpningsmedel.  

 

7.3. Kämpa eller bekämpa 

Trots att underlaget inte är särskilt stort tycker jag mig ändå kunna se mönster och olika 

attityder bland informanterna. De uppgifter som framkommit vid mina intervjuer tyder 

på att finns (minst) två olika sätt att förhålla sig till sin trädgård, att kämpa eller 

bekämpa.  

 En konsumentundersökning från Plantagen visar att trädgårdens syfte bl.a. är att 

ge fysisk aktivitet. Författare till rapporten Fritidsodlingens omfattning i Sverige uppger 

att ”trädgårdsarbetet är den vanligaste fritidssysselsättningen utomhus efter 

promenader” (Björkman, 2012, s. 7). Många av dem som intervjuats i denna studie ser 

trädgården som just det, ett fritidsintresse. De kämpar på för hand i trädgården och ser 

arbetet som en hobby, en sysselsättning. Istället för att bekämpa med medel väljer de att 

kämpa, ogräs rensas mekaniskt och flera anser inte mossa vara ett problem. Flera är 

negativa till användandet av bekämpningsmedel. Där trädgården ses som ett intresse 

verkar kunskaperna kring olika mekaniska bekämpningsmetoder öka, t.ex. som 

personen bakom Webbsvar nr 1 skriver: ”Ogräs förebygger jag så långt det går innan 

jag planterar, försöker rensa bort det som ändå kommer. Lägger tidningar på ställe där 

det blir för mycket att rensa och jord över allt. Att från början göra ett bra jobb sparar 

mycket arbete senare.” 

 Konsumentundersökningen från Plantagen visar även en annan attityd till 

trädgården, att den betraktas som en förlängning av hemmet, ett uterum där man umgås 

och kopplar av. Personal på trädgårdsbutikerna som inventerats talar om hur deras 

kunder framför allt ber om hjälp för att få en ”snyggare” och frodigare gräsmatta utan 

mossa. Kemikalieinspektionen redovisar att det under 2012 såldes 598 ton kemiska 

bekämpningsmedel till svenska hushåll varav 401 ton (67 %) var 

järn(II)sulfatheptahydrat som är den aktiva substansen i mossmedel 

(Kemikalieinspektionen, 2014). Försäljare uppger att många kunder ser trädgården som 
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en representativ plats som ska se bra ut. Oftast har kunderna lite eller ingen kunskap om 

trädgårdsskötsel, de efterfrågar mirakelmedel som ger snabba lösningar på deras 

problem. De vill inte jobba i trädgården utan istället koppla av och umgås i den. Den 

gruppen trädgårdsägare väljer att bekämpa problem med medel av olika slag. Villaägare 

som intervjuats talar om att trädgårdens utseende är viktigt, de menar att ”som man är 

klädd blir man hädd” och att detsamma gäller trädgården framför huset. 

 I bakgrundsavsnittet ovanredovisas medel som förr användes i trädgårdarna, även 

de mirakelmedel som varit lösningen på problem. Ett av dagens mirakelmedel är 

Roundup Q, på förpackningen lovas ”totalbekämpning” men att ”ämnet inaktiveras vid 

kontakt med jord”. Medlet löser odlarens problem och är ”Effektivt på både blad och 

rötter”, ett mirakelmedel. Försäljarna uppger vid intervjuer att kunderna efterfrågar 

snabba, enkla lösningar och bekämpningsmedlen erbjuder detta. De uppgifter som 

framkommit under studien visar att trädgårdsägarna med störst kunskap är minst 

benägna att använda mirakelmedel på samma sätt som försäljarna med störst kunskap är 

minst benägna att rekommendera dem.  

 I resultatet syns en skillnad till attityden till bekämpningsmedel hos 

kolonilottsägare och hemträdgårdsägare. Villaägarna använde bekämpningsmedel i 

större utsträckning, kanske för att de var mer måna om att trädgården i anslutning till 

hemmet skulle se bra ut i andras ögon. I boken En andra natur skriver Pollan bl.a. om 

den djupt rotade traditionen med gräsmatta framför husen i den amerikanska förorten. 

Han skriver om hur konflikter mellan grannar uppstått när gräsmattan inte sköts på ett 

visst vis. I USA finns lokala förordningar som reglerar hur högt gräset får vara (Pollan, 

1991). Situationen i Sverige är inte lika extrem. Däremot tyder den stora mängden sålda 

mossmedel och intervjusvaren från försäljarna på att också svenskar tycker det är viktigt 

med en ”snygg” gräsmatta.  

 Underlaget är för litet för att generalisera, men utifrån det som ägare och 

försäljare berättar finns det två tydliga attityder. Det kan dock säkert finnas de som är så 

intresserade av trädgårdsodling att de är beredda att ta till vilka gifter som helst för att 

rädda en specifik växt i trädgården, på samma sätt som det finns personer som bara vill 

njuta i sin trädgård men ändå inte vill använda gifter.  

 

7.4. Ett dilemma 

I intervjuerna kan det påvisas två attityder, kämpa eller bekämpa. Det har även 

framkommit en del motsägelsefulla påståenden. 
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 Under intervjuer med trädgårdsägare blev flera obekväma av frågan om 

användande av bekämpningsmedel. Det verkade inte vara någon som tyckte det var helt 

okej att bespruta i trädgården. De som tillämpat bekämpning ursäktade sig och en del 

verkade nästan skämmas inför sina strategier.  

 En kolonilottsägare i Vintervikens Kolonilottsförening berättar under intervjun att 

hon lever och odlar ekologiskt i vanliga fall men vid ett tillfälle använt stor mängd myrr 

för att försöka bekämpa en myrstack på lotten. Hon uppger att hon hade ”jättedåligt 

samvete över det”. Myrr är giftigt och mycket skadligt för bin och vattenlevande 

organismer. Vad gjorde att hon bestämde sig för att kompromissa med sin ursprungliga 

ekologiska livshållning?  

 Liknande exempel dyker upp bland intervjusvaren. Flera svar tyder på att 

trädgårdsägaren haft någon slags kunskap om gifternas effekter och egentligen tycker 

att det är mer eller mindre fel att använda dem. Att informanterna blir obekväma när de 

pratar om hur de använder bekämpningsmedel i sina trädgårdar tror jag kan bero på att 

det inte är helt accepterat att använda gifter i trädgården idag. Ändå visar statistik från 

kemikalieinspektionen att mängden sålda bekämpningsmedel i Sverige ökar 

(Kemikalieinspektionen, 2011). Under intervjuer med trädgårdsägare motiveras 

användningen av bekämpningsmedel på olika sätt. Bland svaren på webbenkäten uppger 

två svarande att de använder glyfosat som medel mot svårbekämpade växter såsom 

parkslide (Enkätsvar nr 2) och brännässlor (Enkätsvar nr 6). Personen bakom Enkätsvar 

nr 3 skriver att hon använder myrmedlet Myrr för att skydda hus på tomten.  

Ytterligare en anledning verkar vara tidsbrist, och vikten av att ha en trädgård som ser 

bra ut.   

 Personalen på Zetas och Hedvigs Trädgård försöker ändra synsätt och attityd hos 

trädgårdsägarna. De försöker visa att ogräs inte alltid behöver vara ogräs och att en 

trädgård inte behöver se ut på ett visst sett för att vara en vacker och uppskattad 

trädgård. Under intervjun på Zetas säger personalen: ”Det är en fråga om attityd, man 

får visa att ´Ja men titta, kirskålen är ju ganska fin ändå. Då kanske den kan få stå och 

vara lite marktäckande längst in i trädgården´. Det behöver kanske se perfekt ut 

överallt”. 

 Det är innovativt och utvecklande att försöka tänja på de olika begreppen inom 

trädgårdssektorn. Enkätsvar nr 2 anser att begreppet ”skadedjur” var missvisande 

eftersom svaranden ansåg att de flesta insekter gör nytta och på något sätt har ett syfte.  
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 Flera svarande var positiva till mossa. Personen bakom Enkätsvar nr 1 skrev: 

”Mossa tycker jag om. Den behöver inte klippas och är mjukt att gå på, varför bekämpa 

sånt?” Samtidigt visar statistik från Kemikalieinspektionen att det medel som det säljs 

mest av är just mossmedel. Under 2012 såldes i Sverige 401 ton 

järn(II)sulfatheptahydrat, som är den aktiva substansen i mossmedel, till 

hushållsanvändning (Kemikalieinspektionen, 2012, s. 15). 

 Under arbetets gång har det framkommit att många upplever tidspress kring 

trädgårdsarbetet och därför använder snabba mirakelmedel för att lösa problem. Som 

personalen på Zetas i Stockholm och Hedvigs Trädgård i Gävle antyder skulle 

förändrade attityder och resonemang om vad som anses vara en vacker välskött trädgård 

vara önskvärda. En förändrad attityd skulle kunna medföra att det upplevdes mindre 

stressande att arbeta i trädgården och det kunde i sin tur eventuellt leda till att det säljs 

mindre mängd bekämpningsmedel.  

 

7.5. Etikett och märkning 

Bekämpningsmedlen som inventeras i detta arbete är väldigt estetiskt tilltalande där de 

står i hyllan. De har gröna etiketter med text som t.ex. ”Eco” eller ”Biologiskt 

nedbrytbart” som antyder att medlen är mindre giftiga än vad de är. Förpackningarna är 

gröna med vackra bilder av prunkande växtlighet. 

 Efter att kravet om registrering av bekämpningsmedel infördes 1953 ska alla 

kemikalier registreras. På förpackningar ska det tydligt stå hur medlet ska hanteras, 

vilken miljöklass det är, namn samt aktiv substans. (Kemikalieinspektionen, 2013). 

Informationen som står riskerar att vara knapphändig och ofta svårbegriplig. Om det är 

så att de flesta saknar kunskap om medlens påverkan på t.ex. pollinerare eller 

vattenlevande organismer kanske tillgängligheten och innehållsförteckningen skulle 

behöva vara mer utförlig. På förpackningen borde information tydligare visa vilka risker 

användning innebär och vilka följder det kan få i naturen, så att konsumenten kan göra 

ett medvetet val före besprutning.  

 Informationen om ämnenas farliga egenskaper finns tillgänglig för alla, frågan är 

om alla är intresserade av att veta. Det är lättare att använda ett medel som effektivt 

löser ens problem när man inte vet exakt vad det får för följder i naturen. 
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7.6. Syfte och Metod 

Arbetet hade två syften och två frågeställningar. Det ena syftet var att undersöka vilka 

bekämpningsmedel som finns i fem trädgårdsbutiker samt effekter och miljöpåverkan 

hos några av medlen. Detta gjordes genom inventeringen som redovisas i första 

resultatdelen. Det är möjligt att det finns andra medel vid andra tider men idén var att få 

en ögonblicksbild över vilka medel som fanns i affärerna vid inventeringstillfället. 

Effekter och miljöpåverkan av klass 3-medlen Roundup Q, Mossa GTI, Myrr D och 

Provado Calypso redovisas efter inventeringen. 

 Det andra syftet var att genom en mindre fältstudie ta reda på hur några 

fritidsodlare och hemträdgårdsägare förhåller sig till användande av bekämpningsmedel 

mot ogräs och skadedjur. Även detta syfte uppnåddes genom intervjuer av fritidsodlare 

även om gruppen trädgårdsägare utan intresse för trädgård inte finns med bland 

informanterna.  

 Den ena frågeställningen var: ”Vilka problem upplevs i trädgården och hur 

hanterar trädgårdsägaren dessa problem?” Försäljarna av bekämpningsmedlen uppger 

vid intervjuer att kunderna har väldigt lite kunskap om trädgård och att de har störst 

problem med mossa i gräsmattan och ogräs. De menar att kunderna vill ha en ”snygg 

trädgård” och att de efterfrågar mirakelmedel, snabba och enkla lösningar på 

problemen. Trädgårdsägarna som intervjuas uppger att de framför allt har problem med 

ogräs, majoriteten av informanterna bekämpar det mekaniskt. De flesta av svarandena 

säger sig inte ha problem med mossa i gräsmattan.  

 Den andra frågeställningen var: ”Vilka aspekter är avgörande i valet av 

bekämpningsstrategi?” Den samlade informationen tyder i stora drag på att det i valet av 

strategi spelade stor roll hur stor trädgårdskunskap trädgårdsägaren hade. De med större 

kunskap väljer att kämpa mot ogräset, de har ofta mekaniska bekämpningsstrategier. 

Medan trädgårdsägare med mindre kunskap ofta väljer att bekämpa med mirakelmedel 

som snabba och enkla lösningar på problem. I skalan mellan dessa grupper finns 

undantag, bl.a. de med stor kunskap som bekämpar med bekämpningsmedel som 

punktinsats på svårutrotade ogräs. Även tiden verkar vara en avgörande aspekt när det 

kommer till bekämpningsmetod. De som kräver snabbt resultat väljer 

bekämpningsmedel. Kolonilottsföreningarna som besöktes hade regleringar mot 

bekämpningsmetoder som inte var ekologiska.  
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 Dessa syften och frågeställningar täcker flera områden och det var inte alltid lätt 

att hålla ihop en röd tråd genom arbetets gång. Trots det tycker jag mig kunna se vissa 

tendenser och mönster bland den samlade informationen. 

 Jag hade kunnat begränsa undersökningen till att enbart omfatta intervjuer med 

fritidsodlare och hemträdgårdsägare. Dock tycker jag att de delar som berör 

bekämpningsmedlen är relevanta i sammanhanget och bidrar till att föra den röda tråden 

framåt genom uppsatsen.  

 Intervjuerna med personalen i trädgårdsaffärerna var givande och bidrog till att få 

avslöja flera mönster. De gav en till synes ocensurerad bild av hur verkligheten ser ut 

vad gäller kundernas behov, önskemål och kunskapsnivå. Även intervjuerna med 

kolonilottsägare och hemträdgårdsägare var intressanta. Samtalen gav en bild av 

attityden till bekämpningsmedel. Dock vore det önskvärt att intervjuerna gjorts tidigare 

på odlingssäsongen, då hade min roll som intervjuare kunnat utökas till att även vara 

observatör. Eventuellt kunde man sett andra mönster när informanterna visat hur de 

gjorde i trädgården istället för att bara tala om det. 

 I gruppen hemträdgårdsägare saknas de utan intresse för trädgård bland 

svarandena. I denna uppsats är majoriteten av trädgårdsägarna uttalat intresserade av 

trädgård och trädgårdsskötsel. Överlag hade ett större antal informanter och svarande på 

webbenkäten bidragit till ett resultat med mer vetenskaplig tyngd. 

 Tillgänglighetsmetoden som tillämpades gav möjlighet till intervjuer och var på så 

sätt bra. Däremot vore önskvärt med större variation bland informanterna gällande 

ålder, kön, etnisk bakgrund, utbildning etc.  

 Att använda diktafon vid intervjuerna och sedan samla informationen i referat gör 

texten mer dynamisk och ger en god bild av informanternas tankar och attityder.  

 

 

7.7. Sammanfattning Diskussion 

Litteraturen pekar på att människor över tid valt bekämpningsmetoder utifrån den 

kunskap som funnits tillgänglig för tiden. Under intervjuer med försäljare och 

trädgårdsägare ges olika bilder över vilka problem dagens trädgårdsägare upplever. 

Försäljare menar att stor del av deras kundkrets är okunnig, att de oftast efterfrågar 

mirakelmedel mot ogräs och skadedjur. De menar att gräsmattan är ett problemområde 

för många, kunderna vill att den ska ”se snygg ut”. Forskning visar att trädgården kan 

ses som en förlängning av det egna hemmet, att den kan bidra till en känsla av identitet 
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och kontakt med platsen man bor på. Flera av de intervjuade trädgårdsägarna anser det 

viktigt med en representativ trädgård. 

 Trädgårdsaffärerna som besökts för inventering och intervjuer har olika 

förhållningssätt till bekämpningsmedel. De privatägda mindre affärerna har valt att mer 

eller mindre plocka bort starka medel eftersom de anser medlen farliga för miljön och 

vill vara del av en mer ekologisk utveckling. I de större butikerna finns ett stort utbud 

bekämpningsmedel samtidigt som trädgårdsansvarig personal saknas i en butik. 

Informationen tyder på att personal med mest kunskap är mer benägna att 

rekommendera mekaniska bekämpningsmetoder medan personalen med mindre 

kunskap oftast verkar rekommendera bekämpningsmedel som problemlösare.  

 En stor del av trädgårdsägarna som intervjuats ställer sig kritiska till 

bekämpningsmedel. Några av dem har valt att ändå bespruta på svårbekämpade 

problemområden.  

 

7.8. Reflektion 

Under arbetets gång har det varit svårt att hitta forskning som kartlägger attityder hos 

fritidsodlare. Det tyder på att det behövs mer forskning inom området. Forskningen 

behövs för att förstå fritidsodlares beteende och problemområden i trädgården. För mig 

förefaller det paradoxalt att så många verkar tycka det är fel att använda 

bekämpningsmedel men att försäljningen hela tiden ökar. En fråga som väckts är hur 

marknadsföringen av dessa medel har utvecklats, något som kan förklara den stora 

ökningen. Det är en fråga som kan vara ämne för vidare forskning. Även attityden hos 

försäljare tycker jag är intressant. Ett företag kan påverka tankesättet hos en hel 

kundkrets. Efter arbetet med denna uppsats har jag förstått hur viktigt det är att 

försäljarna har stor kunskap om bekämpningsmedlens innehåll och verkan men också 

kunskap om vilka mekaniska alternativ som finns till bekämpning.  

 Det jag inte fått reda på under arbetet är den fundering och undran som väckte 

idén till uppsatsen. Majoriteten av trädgårdsägarna jag varit i kontakt med ställer sig 

negativa till bekämpningsmedel. Så frågan kvarstår: Vem är det som köper dessa medel 

till sin trädgård och varför köper man dem? 
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